ΗESHAM M. HASSAN
Υποψήφιος διδάκτωρ Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΤΑΜΜΑΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ ΤΟ 838 µ.Χ.
Η ποίηση αποτελούσε την κοινή µνήµη όλων των Αράβων, η οποία είχε
ως σκοπό να αποµνηµονεύει τα µεγάλα κατορθώµατα και τις νίκες τους,
επαινώντας κατά κάποιο τρόπο τις γενεαλογικές τους δοξασίες .Η ποίηση
εθεωρείτο ο σηµαντικότερος τρόπος έκφρασης των Αράβων. Με την ποίηση
χάραξαν τις αναµνήσεις τους στην καταγραφή της ιστορίας1.
Ο πόλεµος εναντίον των Βυζαντινών, ο οποίος ήταν αδιάκοπος από την
εποχή των Οµεãάδων, ήταν αναµφίβολα µία αστείρευτη πηγή έµπνευσης
πολλών Αράβων ποιητών2.
Επί της δυναστείας των Αββασιδών παρουσιάστηκε µια πλειάδα λογίων
ποιητών και µέσω αυτών αναπτύχθηκε ποίηση υψηλού επιπέδου, που είχε ως
πρότυπο την προϊσλαµική ποίηση ως προς την γλώσσα, το περιεχόµενο και το
ακατανίκητο κύρος του Άραβα, που άνθησε από παλαιά στην Αραβική χερσόνησο3. ∆εν ήταν µόνο ο Αµπού Ταµµάµ ο µοναδικός ποιητής που φρόντιζε να
εξυψώσει την φήµη και το κύρος των Αράβων, απαθανατίζοντας έτσι τις νίκες
τους σε µνηµειώδη ποιήµατα. Ξεχωρίζουν ο Αλ-Μπουχτόρι, σύγχρονος του
Αµπού Ταµµάµ, ο οποίος επαινούσε τον χαλίφη Αλ-Μα’µούν, καταγράφοντας
τις µεγαλειώδεις νίκες του σε ποιήµατα, καθώς και ο Αµπού Αλ-Ατάχια, ο οποίος εξύµνησε το Χαλιφάτο µε την ποίησή του εξυψώνοντας τα επιτεύγµατα
του Χαρούν Αλ-Ρασίντ. Αναφοράς άξιος και µε ευρύτερη αποδοχή ο Αλ-Μουτανάµπι, κορυφαίος ποιητής, ο οποίος µε την ποίησή του εναντίον των Βυζαντινών φώτισε πολλές σκοτεινές πτυχές που αφορούν τις αραβοβυζαντινές
σχέσεις4.

_______
1. Grünebaum G. E., «Arabic poetics» Indian University Conference on Oriental-Western
Literary Relations. Chapel Hill 1955, σσ. 10-11. (=του ιδίου, Islam and Medieval Hellenism:
Social and Cultural Perspectives, Variorum Reprints 1976, XVI).
2. Canard M., «Mutanabbi et la guerre byzantino-arabe, Intérêt historique de ses poésies»
Μémoires de l’Insitut Français de Damas. Beyrouth 1936, σ. 99 (=του ιδίου, Byzance et les
Musulmans du Proch Orient, Variorum Reprints 1973, VI).
3. Monroe T.J., «Hispano – Arabic Poetry During Al Moravid Period: Theory and Practice»
Viator 4 (1973), σ. 65.
4. Canard M., ένθ’ αν., σ. 99.
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Ο Αµπού Ταµµάµ, ο στιχουργός του αραβικού ποιήµατός για την άλωση του
Αµορίου, γεννήθηκε το 804 µ.Χ.5 [188 εγ.]. Ασχολήθηκε µε ασήµαντα επαγγέλµατα στα νιάτα του. Όµως χάρη στο ταλέντο και την θρησκευτική εκπαίδευση που είχε λάβει στο Κάιρο -το θρησκευτικό του υπόβαθρο προβάλλει έντονα στο ποίηµά µας, καθώς είχε χρησιµοποιήσει πολλά µοτίβα από το Ένδοξο Κοράνι6- κατάφερε να γίνει διευθυντής του ταχυδροµείου της Μοσούλης,
όπου επέβλεπε τον τοµέα πληροφοριών και κατασκοπίας της ευρύτερης περιοχής7. ∆εν γνωρίζουµε όµως αν ο Αµπού Ταµµάµ συνόδευε τον χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ στις επιδροµές του, όπως έκανε ο οµότεχνός του Αλ-Μουτανάµπι, ο οποίος συνόδευε τον Σαϊφ Αλ-Ντάουλα στις πλείστες επιδροµές του κατά του
Βυζαντίου8.
Η ανάγνωση της ποιήσεως του Αµπού Ταµµάµ και των άλλων Αράβων
ποιητών µάς πείθουν ότι οι ιστορικοί και οι χρονογράφοι της εποχής εκείνης,
οι οποίοι ανέλαβαν να καταγράψουν την ροή των ιστορικών γεγονότων, παραµέλησαν -είτε ηθεληµένα είτε άθελα- αρκετά σηµαντικά ιστορικά γεγονότα,
λεπτοµέρειες µεγάλης σηµασίας και πληροφορίες που αφορούν στις αραβοβυζαντινές σχέσεις9.
Το εν λόγω ποίηµα κατέχει ιδιαίτερη θέση στον αραβικό κόσµο και σ’ όλη την αραβική φιλολογία. Πολλοί Άραβες ιστορικοί χρησιµοποιούσαν διάφορους στίχους από το ποίηµα, είτε µε σκοπό να επιβεβαιώσουν είτε να τονίσουν
διάφορα ιστορικά γεγονότα10, εκµεταλλευόµενοι την µεγάλη ρητορική του
αξία11.

_______

5. Βλ. EI2, τοµ. Ι, σσ. 153-155.
6. Kopf L., «Religious Influence on Medieval Arabic philology» Studia Islamica 5 (1956), σ.
33: «quotations from Quran and sayings of the prophet pervade all the branches of Arabic
Literature».
7. Ελένη Κονδύλη-Μπασούκου, Εισαγωγή στη λογοτεχνία των Αράβων, έκδ. Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα 2001, σσ. 186-187.
8. Canard. M., ένθ’ αν., σ. 102.
9. Vasiliev A.A., Byzance et les Arabes, τοµ. Ι. La dynastie d’ Amorium (820-867). Edition
française préparée par H. Gregoire et M. Canard. Brussels, 1935 (1959), σ. 397.
10. Αυτόθι, σ. 398.
11. Anan, Muhamed Abd Allah, Dawlat al-Islam fi al-Andalous:`Asr al-Murabeteen wa
bedayat al-Dawla al-Mouahedyia (Το Κράτος του Ισλάµ στην Ανδαλουσία στην εποχή των
Μουραβιδών και στις αρχές του Κράτους των Αλ-Μουαχεδών), έκδ. Γενικός Οργανισµός Βιβλίου,
Κάιρο 2001, σ. 271: «όταν νικήθηκαν οι χριστιανοί της Ανδαλουσίας το 1148 από τον στρατό
των Αλ-Μουαχεδών, ο Αµπού Χαφς ανέθεσε στον Αµπού Γκάφαρ Ίµπν Αττία να γράψει µια
επιστολή και να τη στείλει στον χαλίφη,για να τον ενηµερώσει για τη µεγάλη νίκη και τα δεινά
της µάχης, υπό έναν όρο, η επιστολή να είναι δείγµα ρητορικής και ευγλωττίας. Ο συγγραφέας
στην εισαγωγή του επέλεξε να αρχίσει την πανηγυρική επιστολή του µε ένα στίχο δανεισµένο
από το ποίηµα τού Αµπού Ταµµάµ για την άλωση του Αµορίου:

 و ﻣﺎ اﻟﻨﺼﺮ إﻻ ﻣﻦ، و ﻧﺼﺮ اﷲ اﻟﻤﻌﻠﻮم، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺰﺣﺰح ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ اﻟﻜﺮﻳﻢ،آﺘﺒﻨﺎ هﺬا ﻣﻦ وادى ﻣﺎﺳﺔ...»
...ﻋﻨﺪ اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻓﺘﺢ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻪ * ﻭ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺃﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺸﺐ
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Το ποίηµα είχε γραφτηκε αποκλειστικά για την άλωση του Αµορίου. Θα
µπορούσαµε να το διαιρέσουµε σε επτά ενότητες12. Η πρώτη ενότητα έρχεται
σε αντίθεση µε το τέλος του ποιήµατος, καθώς και το εγκώµιο που, αφιερώνεται στον χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ (ενότητα IV) µε την ενότητα V, στην
οποία σατιρίζεται ο αυτοκράτορας Θεόφιλος. Η ενότητα II µε µεγάλη γλαφυρότητα απεικονίζει την πόλη, την οποία προσωποποιεί µε γυναίκα. Η ενότητα
III περιγράφει την καταστροφή (=τον βιασµό) της πόλεως (=της γυναίκας).
Μένει τελικά η ενότητα VI, όπου οι δύο προαναφερθείσες ενότητες II και III
έρχονται για άλλη µια φορά στην επιφάνεια ως κυρίαρχη εικόνα. Επιπλέον, ο
ποιητής αναφέρεται στην πραγµατική και όχι αλληγορική εικόνα των γυναικών, που βιάζονταν από τους κατακτητές13.
Το ποίηµα είναι γραµµένο σε αραβικό µέτρο µπασίτ14 και αποκαλείται
µπαιέγια15. Ο ποιητής χρησιµοποίησε κλασσικές ρητορικές ιδιότητες βασιζόµενος στο Jinās –ﺟﻨﺎﺱ, Tibāq – ﻃﺒﺎﻕ, Muqābala –  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔκ.λπ16.
Αναµφίβολα, µε την ανάγνωση του ποιήµατος αντιλαµβανόµαστε την άνεση του ποιητή να συνθέτει στίχους µε µεγάλο πλούτο εκφραστικών µέσων,
όπως χρήση εικόνων δανεισµένων από την αραβική παράδοση και µοτίβων
πρωτόγνωρων για την αραβική ποίηση17. Το ποίηµα πράγµατι διακρίνεται από
ενιαία δοµή, µε καλοδουλεµένο στίχο και έτσι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι
πρόκειται για ένα άρτια οργανωµένο ποίηµα18.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάγνωση της αραβικής ποίησης, που συσχετίζεται µε τις αραβοβυζαντινές συγκρούσεις, αποτελεί αστείρευτη πηγή πληροφοριών. Αντιλαµβανόµαστε, κατά συνέπεια, ότι αγνοούµε ακόµα πολλές
πτυχές που έχουν σχέση µε τον πόλεµο µεταξύ Βυζαντίου και χαλιφάτου κατά
τον ένατο αιώνα19.

_______________
«Για την κατάκτηση αυτή ανοίγονται οι πύλες του ουρανού
και ξεπροβάλλει η γη στην καινούργια της φορεσιά».
12. Βλ. το ποίηµα , σηµ. 26.
13. Badawi M.M., «The Function of Rhetoric in Medieval Arabic Poetry: ABŪ
TAMMAM’S ODE ON AMORIUM» JAL 19 (1978), σ. 47.
14. Grünebaum G. E., ένθ’ αν., σ. 4.
15. Αυτόθι, σ. 6: «τα ποιήµατα της κλασικής ποίησης αναγνωρίζονταν από το τελευταίο
γράµµα της τελευταίας λέξης του δευτέρου ηµιστιχίου».
16. Arberry A.J., Arabic Poetry: a Primer for Students, Cambridge 1965, σσ. 21-26.
17. Badawi M.M., ένθ’ αν., σ. 47.
18. Mohamed Ali Abu Hamdah, An Aesthetic Appreciation of Abu Tammam’s Poem on the
Conquest of Ammouriya-Fi al-tazaw’ok al-esloby wa al-logha’oui le-Qasidat Abi Tammam alTa’ey fi fat’h Ammouriya, έκδ. Dar `Ammar, Jordan 1998, σ. 89.
19. Vasiliev A.A., ένθ’ αν., σ. 407.
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Το ποίηµα αυτό είναι εν γνωστό στην Ελλάδα από δύο αποσπασµατικές µεταφράσεις. Η παλιότερη είναι του Π. Καρολίδη20, ο οποίος µετέφρασε µόνο έξι
στίχους21 και η νεότερη είναι της Ελένης Κονδύλη - Μπασούκου22, η οποία
µετέφρασε τους πρώτους τριάντα στίχους23. Και οι δύο αυτές µεταφράσεις χωλαίνουν σε αρκετά σηµεία. Γι’ αυτό, αν και «περιττὸν δὶς τίκτειν, τὸ τεχθὲν ἅπαξ καλῶς»24, θεωρήσαµε αναγκαίο να µεταφραστεί το ποίηµα του
Αµπού Ταµµάµ από το πρωτότυπο µε αµεσότητα και ακρίβεια και να συνοδευθεί µε επεξηγήσεις και ερµηνείες, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό.

_______
20. Καρολίδης Π., «`Η πόλις 'Αµόριον ™ν τη χριστιανικÍ και τÍ µωαµεθανικÍ ƒστορίv καˆ
ποιήσει» ΕΕΠΑ 3 (1906-1907), σσ. 244-245.
21. Βλ. σηµ. 27.
22. Ελένη Κονδύλη - Μπασούκου, ένθ’ αν., σσ. 187-190.
23. Αυτόθι, σσ. 187-190. (Λείπουν όµως οι στίχοι 5 και 6).
24. Νικόδηµος ο Αγιορείτης, Συναξαριστής του Μαυρικίου, εν Βενετία 1819, σ. ιγ΄.
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Μετάφραση και σχολιασµός του ποιήµατος
1- Το ξίφος25 οιωνίζεται πιστότερα απ' τα βιβλία26
στην κόψη του διακρίνεται το σοβαρό απ' τ' αστείο27
2- Άσπρες πάλες κι όχι µαύρες βίβλοι28
ξορκίζουν αµφιβολίες και δισταγµούς29
3- Και η γνώση αυγάζει στις αστραπές των αιχµών
ανάµεσα στα σεφέρια30 κι όχι στα εφτά αστέρια31
4- Πού 'ναι οι οιωνοί και πού 'ναι τ' άστρα
κι ό,τι γράψανε γι' αυτά µε στολίδια και ψέµατα;
5- Ψεύδη κι ασυνάρτητες κουβέντες όσο και να
τις πλάθουν µήτε Νάµπεεν32 γίνονται, µήτε Γάραµπη33
6- Αλλόκοτα προείπανε πως ξέρανε τι θα ξεβράσουν
κάποιες µέρες του Σάφαρ34 ή του Ράγκαµπ35
7- Φόβισαν τον λαό µε µαύρη συµφορά, σαν
φανεί στον ουρανό απ' την ∆ύση άστρο µε ουρά36
8- Έβαλαν τους πύργους τ' ουρανού37 στη σειρά
κι αυτοί, όρθιοι κι ανάποδοι, να κλώσουν το µοιραίο
9- Τούτοι 'δω για λογαριασµό τους κρίνουν38,
εκείνοι όµως δεν νοιάζονται
και τα σηµάδια, που τούτοι βλέπουν, µήτε στην
τροχιά τους βρίσκονται µήτε στους πόλους τους
10- Κι αν πράγµατι φανέρωναν κάτι προτού συµβεί39
δεν θα 'χαν κρύψει την ζοφοπλεγµένη µοίρα
που 'λαχε στα είδωλα και τους σταυρούς40
41
11- Την άλωση των αλώσεων , την τόσο µεγάλη, που
µήτε στιχούργηµα µήτε πεζολόγηµα µπορούν να χωρέσουν
12- Για την κατάκτηση αυτή
ανοίγονται οι πύλες τ' ουρανού42
και ξεπροβάλλει η γη43 στην καινούργια της φορεσιά
13- Ω µέρα της αλώσεως του Αµορίου44,
σ' άφησαν οι πόθοι σου σαν µαστοί µε µέλι και µε γάλα45
14- Και στάθηκεν των υιών
του Ισλάµ η τύχη στο ζενίθ της
και στο ναδίρ οι πολυθεϊστές κι ο οίκος τους46
15- Σαν µάνα47 τους να ήταν τ' Αµόριο,
αν λαχταρούσαν να λυτρωθεί,
λύτρα για τη λύτρωσή του θα κάνανε
κάθε µάνα και πατέρα τους
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16- Και σαν αδάµαστη, τ' Αµόριο, γυναίκα48
κατέβαλε τον Χοσρόη κι
απέτρεψε τον Αµπί Κάραµπι 49 ενάντιά της να κινήσει
17- Παρθένα αδιακόρευτη50 απ' της µοίρας το χέρι
π' ούτε την άδραξε ποτέ ο πανδαµάτωρ χρόνος51
18- Από τον Αλέξανδρο52 και ακόµη πιο παλιά
µπορεί της νύχτας ν' ασπρίσαν τα µαλλιά,
µ' απ' τα δικά της ούτε τρίχα
19- Ακόµη κι αν ο Αλλάχ τής έπηξε τους χρόνους53,
σαν σφιχτοχέρα γυναίκα,
τούτο σαν αρµεγµένο γάλα ήρθε κι έγινε
σαν βούτυρο του χρόνου54
20- Τους ήρθε η µαύρη συµφορά απ' τα
νυχτωµένα της µάτια55
εκεί που κάποτε και το όνοµά της σήµαινε
διώκτρια των βασάνων
21- Το δυσοίωνό της φτερούγισε σηµάδι,
την ηµέρα της Άγκυρας56,
σαν εκείνη αφέθηκε σ' ερήµωση και φτώχεια
22- Και σαν την αδερφή της57 χθες
είδε το πώς κατατροπώθηκε,
γι' αυτήν η ερήµωση έγινε πιο µεταδοτική
κι απ' την ψώρα
23- Πόσοι γενναίοι ήρωες ανάµεσα
στα τείχη ήσαν
µε κόκκινο το αίµα να τρέχη, πυρωµένο58
24- Με τα κελεύσµατα του ξίφους
βάφονταν στο αίµα τους
και όχι µε τα κηρύγµατα του Ισλάµ και
τη θρησκευτική παράδοση της Χέννας59
25- Άφησα τον αµεραµνουνή60 εκεί,
εκείνη την ηµέρα
µέχρι που ταπεινώθηκαν απ' την φωτιά οι
πέτρες και τα ξύλα61
26- Κι άφησες πίσω σου, σ' εκείνη,
σκοτάδι άφωτο, κι όταν εκείνο έφεξε,
αυγή από φλόγες σκόρπισε, απ' τα σωθικά της
27- Μέχρι που έµοιασε µε τα ενδύµατα
της νύκτας που χάνουνε το χρώµα τους,
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σαν να µην είχε δύσει ο ήλιος
28- Απ' τη φωτιά, παρά που νύκτα
σκέπαζε τα πάντα
κι από καπνό αιθάλης, παρά που η µέρα έφεγγε62
63
29- Κι ο ήλιος σαν ν' ανέτελλε και
να 'σβηνε από την φλόγα της φωτιάς
κι έδυε απ' τον καπνό, ενώ δεν είχε δύσει64
30- Κι αποκαλύφθηκε το πλήρωµα του
χρόνου σαν τα σύννεφα που φεύγουν
σε µία µέρα πολέµου αγνών κι ανόσιων
συνάµα πολεµιστών65
31- Ο ήλιος δεν ανέτειλε σε φαµελιάρηδες
ετούτη την ηµέρα
µήτε έδυσε σ' αζάπηδες66
32- Ούτε ο µυριοκατοίκητος πηγαδότοπος
της Μάια67, που τόσο επαίνεψε ο Γαϊλάν68
δεν φάνταξε οµορφότερος, όσο ο ρηµαδότοπος
του Αµορίου
33- Μήτε κοκκινισµένα µάγουλα απ' την ντροπή69
δεν δίνουν στα µάτια τέτοια τέρψη
όσο τα µάγουλα της Αµµωρείας, πού βάφτηκαν
στη σκόνη70
34- Και χόρτασε τα µάτια µας
εκείνη η ασχήµια
η πέρα από κάθε οµορφιά κι αλλόκοτη εικόνα71
35- Και του καλού του τέλους φάνηκε η απόληξη
µε το που ήρθαν τα καλά µαντάτα απ' το
κακό τέλος72
36- Αχ, και µόνο νά γνώριζε η απιστία73
τι θα της ξέβραζε
ο χρόνος ανάµεσα στις λόγχες74 και τα
φθοροπάρθενα ξίφη75
37- Κι αυτό το έργο ενός θεοκολλήτου,
θεοεκδικητή, θεοπροσήλωτου και θεοζήλου76
38- Και νικηφόρος µε δόντια
πάντ' αστόµωτα
ανεµπόδιστα απ' όποια απρόσιτη στο πέπλο
της ψυχής77
39- Και σε λαό δεν χύµαε,
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µήτε όρµαε σε χώρα,
εάν δεν του προβάδιζε στρατός, που έσπερνε
τον τρόµο78
40- Μα και χωρίς στρατού να ηγηθεί
την ηµέρα του πολέµου
µόνος του πορευόµενος, µοιάζει να οδηγεί
πολύβουο ασκέρι
41- Με σένα ο Αλλάχ σηµάδεψε τους δύο
της πύργους79 κι αµέσως τους κατέστρεψε
κι αν άλλος σ' έριχνε εκτός από Αυτόν80, τούτο
δεν θα πετύχαινε
42- Κι όταν την έσφιξαν γερά τριγύρω,
νοµίζοντάς την άπαρτη81,
εφάνηκε ο Αλλάχ πως ήταν το κλειδί της
πύλης της επτασφάλιστης του κάστρου
43- Κι ο άρχοντάς τους είπε: βοσκότοποι
για τους πολιορκητές δεν βρίσκονται
και τα πηγάδια κι οι πηγές δεν βρίσκονται
σιµά τους82
44- Και λεηλάτησαν ευχές και µύχιες λαχτάρες
οι µύτες των ξιφών και των µαυροδοράτων 83
45- Οι δύο θάνατοι, από λευκά ξίφη
και µαύρα δόρατα είναι
τα δύο πιθάρια της ζωής από νερό και χόρτο84
46- Υπάκουσες σε µία ζαπτριανή φωνή85
κι άφησες για χάρη της
το κύπελλο µε το πραϋντικό πιοτό και
τα λάγνα φιλιά των φιδίσιων κορµιών86
47- Να σε φυλάη ο Αλλάχ στο καύµα
στις στενοκλεισούρες
µια και τα στόµατα τα δροσερά και
τα γάργαρα νερά που άφησες πίσω
48- Της απάντησες87 το ξίφος ξεγυµνώνοντας,
κι αν απαντούσες δίχως αυτό, τίποτα δεν
θα πετύχαινες
49- Μέχρι που άφησες την µεσιανή
κολόνα88 του πολυθεϊσµού να
κείτεται στο χώµα σκονισµένη89, δίχως
καθόλου να νοιαστείς για σφήνες και ξυλόπροκες90
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50- Και µε τα µάτια του σαν είδε τον
πόλεµο ο Θεόφιλος91,
κι ο πόλεµος απ' του πλούτου το σκόρπισµα
σέρνει το νόηµά του92
51- Άρχισε χρήµα να ξοδεύει,
να διώξη την πληµµύρα93
µα τούτο η θάλασσα η ξέχειλη, η παλιρροϊκή
το περιφρόνησε
52- Πόρρω απέχει! σείστηκε
µε τούτον94 η σεπτή γη
από µία προϋπεσχηµένης τιµωρίας εισβολή
κι όχι λαφυραγωγίας επιδροµή95
53- ∆εν ξόδεψε το περισσό χρυσό,
αυτόν που ξεπερνά τον αµµοχάλικο,
έχοντας χρεία από χρυσό96;
54- Λιοντάρια αληθινά είν' τα
λιοντάρια του δρυµού97
που την ηµέρα της αντάρας την κυριαρχία98
εποφθαλµιούν κι όχι τη λεηλασία
99
55- Λιποψύχησε κι έφυγε , αφού του πέρασε
για χαλινό το ξίφος µεσ' στο στόµα
αφήνοντάς τον σ' αφωνία, µα κάτω από
δαύτην έβραζαν τα σωθικά του100
56- Κι άφησε τους εταίρους του,
στη µοίρα τους101, δραπέτευσε
ψαχουλεύοντας τη σωτηρία του στη φυγή102
57- Τρέχοντας στα πέρατα της γης103,
µε τρόµο γύρω βλέποντας
µε γρηγοράδα φόβου κι όχι από χαράς
ελαφράδα104
58- Σαν την τρεχάλα που δίνει τ' αρσενικό
στρουθοκαµήλι για να γλυτώσει από τη φωτιά,
έτσι θέριεψες την γέενα του πυρός από την
περίσσεια της ξυλείας
59- Ενενήντα χιλιάδες105 σαν τα άγρια λιοντάρια,
ωρίµασαν τα χρόνια τους πριν φτάσουν να
ωριµάσουν τα σύκα και τα σταφύλια106
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60- Μα την ψυχή! Σαν κόπηκε
η ρίζα τους, ωρίµασαν,
που κι αν αλείφονταν µε µόσχο τόσο δεν θα
ωρίµαζαν107
61- Χολωµένος. Στράφηκαν τα ξίφη
τα λευκά µαζί του
κι η ζωντανή ευχαρίστηση απ' το διασυρµό
τους, σκότωσε το θυµό του108
62- Φουντώνει ο πόλεµος σε στενωπό αξέµπλεκη109
κι εκείνοι τα γόνατά τους λύγισαν απ' το
βάρος110
63- Και πόσες γυναίκες φεγγαρόλουστες111
παρθήκαν112 κάτω απ' του πολέµου το φως
και του θανατοδότη ουρανού τα κοφτερά
τα δόντια
64- Και πόσοι λόγοι ελλόχευαν
γι' αποκεφαλισµό και σφάξιµο
µέχρι την πεπλοφόρο παρθένα113
65- Πόσα κατόρθωσαν τα ξίφη
τα ινδικά114, τα ξεθηκαρωµένα,
που δονούσαν οι σκιές παρθενοφθόρων
µαχητών, µυρίων σαν τους κόκκους της άµµου
66- Λευκά ξίφη αν βγουν απ'
τους κολεούς τους
πιστά γυρίζουν πίσω πιότερο µε τις λευκές κι
αφράτες παρθένες115 δίχως τους πέπλους τους116
67- Χαλίφη του Αλλάχ117, ας σ' ανταµείψει
στον αγώνα σου ο Θεός
για τα θεµέλια της θρησκείας, του Ισλάµ και
της τιµής
68- Ποθούσες την ύψιστη γαλήνη
και την είδες να αποκτάται
µόνο στην γέφυρα118 των µόχθων119
69- Αν µέσα στο κύλισµα του χρόνου
υπήρχε άρµοση στου αίµατος τους δεσµούς
ή στις αδιάκοπες κατηγόριες
70- Τότε ανάµεσα στις µέρες σου, τις νικηφόρες,
και στις µέρες του Μπάντρ, η πιο στενή συγγένεια
υπάρχει120
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71- Αφού άφησες τους Μπάνι Αλ-Άσφαρ121
σαν τ' όνοµά τους,
ωχρά πρόσωπα122, και των Αράβων απ' τον
θρίαµβο τα πρόσωπα λαµπρά123.

________
25. Ο ποιητής επέλεξε ν’ αρχίσει το ποίηµά του µε την λέξη  – ﺍﻟﺴﻴﻒal-sayf – το ξίφος για να
δώσει έµφαση στην δύναµη του ξίφους, το οποίο εξασφαλίζει την ζωή και αποκρούει παντός
είδους προσβολή. Σηµειωτέον ότι ο ποιητής πρέπει να απάγγειλε το κορυφαίο αυτό ποίηµά του
στο παλάτι του χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ και µπροστά σε µια πλειάδα υπουργών και ανθρώπων της
υψηλής τάξεως του Χαλιφάτου, και σύµφωνα µε την αραβική ρητορική θα πρέπει να επανέλαβε
την λέξη ξίφος περίπου δύο ή τρεις φορές τουλάχιστον, ώστε να τραβήξει την προσοχή των
παρευρισκοµένων. Βλ. Muhamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 17. Ο ποιητής Αλ-Μουτανάµπι,
για να επαινέσει τον χαλίφη Sayf al-Dawla (το ξίφος του Κράτους), τον Χαµδάν των Βυζαντινών,
τον παροµοίωσε µε τα ινδικά ξίφη, των οποίων τη δύναµη εκείνος υπερβαίνει:

ﺗﻬﺎﺏ ﺳﻴﻮﻑ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭ ﻫﻰ ﺣﺪﺍﺋـﺪ* ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﺍﺭﻳﺔ ﻋﺮﺑﺎ

 ﺳﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻫـــﻢ،ﺃﺗﺤﺴﺐ ﺑﻴﺾ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺃﺻﻠﻚ ﺃﺻﻠﻬـﺎ * ﻭ ﺃﻧﻚ ﻣﻨﻬﺎ

ﺇﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﻙ ﺧﻠﻨﺎ ﺳﻴﻮﻓﻨـــﺎ * ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﻪ ﻓﻰ ﺃﻏﻤﺎﺩﻫﺎ ﺗﺘﺒﺴــﻢ

Άν φοβίζουν τα ξίφη τα ινδικά, τα σιδερένια
φαντάσου (τι θα γίνη) άν είναι γνήσια αραβικά
Πίστεψαν τα ινδικά ξίφη τα λευκά πως η
µήτρα τους είναι όµοια µε την δικιά σου
και ό,τι είσαι συ, είναι και εκείνα, µα λάθος λογάριασαν
Και όταν έτσι σ’ ονοµάσαµε, κάναµε τα ξίφη µας
να χαµογελούν µεσ’ στους κολεούς τους.
Βλ. Muhamed Zaghloul Salam, Αλ-Ανταµπ φι `Ασρ Αλ-Άµπασιύν (Η Λογοτεχνία στην εποχή των
Αββασιδών), έκδ. Mansha’a al-ma’aref, Αλεξάνδρεια 1999, τοµ. ΙΙ, σ. 95; Canard. M., ένθ’ αν.,
σσ. 99-114. Επίσης, δεν θα µπορούσαµε να λησµονήσουµε τον περίφηµο στίχο από το καυστικό
ποίηµα, που γράφτηκε ως απάντηση του Ιµάµη Αλ-Κέφ στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά:

« »ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻧﺤﺎﻛﻤﻜﻢ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ * ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺃﻋﺪﻝ ﺣﺎﻛﻢ-122
122- «Ελάτε να σας δικάσουµε, και ας κρίνει
µεταξύ µας το ξίφος, αφού είναι ο δικαιότερος κριτής».
Βλ. Grünebaum G.E., «Eine poetische Polemik zwischen Byzanz und Bagdad im X. Jahrhundert»
Analecta Orientalia XIV (1937), σ. 53 (=του ιδίου, Islam and Medieval Hellenism: Social and
Cultural Perspectives, Variorum Reprints 1976, XIX). Για τον συµβολισµό του ξίφους στο Ισλάµ
βλ. Nicolle D., «Talismanic Swords from the 12th Century Maghrib» GrArab VII-VIII (19992000), σσ. 426-428. Για το ξίφος στις βυζαντινές πηγές βλ. Kolias Τ.G., Byzantinische Waffen.
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Byzantina Vindovonensia XVII
1988, σσ. 133-172, όπου πλήρης βιβλιογραφία.
26. Το ποίηµα έχει σαφή δοµή, καθώς διαιρείται σε 10 ίσα τµήµατα και έναν επίλογο.
Συγκεκριµένα:
α΄- οι στίχοι από 1 έως 10, εκφράζουν µία καθαρή επίθεση κατά των αστρολόγων, οι οποίοι
λανθασµένα προέβλεπαν ότι η πόλη δεν επρόκειτο να πέσει στα χέρια των Αράβων εκείνη την
περίοδο.
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β΄- οι στίχοι, από 11 έως 22, αφορούν στη νίκη και περιέχουν περιγραφές της καταληφθείσας
πόλης.
γ- από 23 έως 36, αποδίδουν την εικόνα της µάχης και της καταστροφής του Αµορίου.
δ΄- 37 έως 49, επαινούν τον πορθητή χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ, τον κατακτητή ήρωα.
ε΄- 50 έως 58, κατηγορεί ο ποιητής τον αυτοκράτορα Θεόφιλο.
στ΄- 59 έως 66, επιπλέον περιγράφει τη µάχη και την αιχµαλωσία των γυναικών.
ζ΄- 67 έως 71, η κατακλείδα του ποιήµατος, όπου ο ποιητής τονίζει την εικόνα της µάχης, αλλά
και τον ρόλο της θρησκείας, ως γενεσιουργού παράγοντα της νίκης των µουσουλµάνων. Βλ.
Badawi M.M., ένθ’ αν., σσ. 46-47.
27. Η µετάφραση του Καρολίδη είναι ως εξής׃
1 - «Τὸ ξίφος εἶναι πιστότερον ἐν ταῖς διηγήσεσιν ἢ τὰ βιβλία

εἰς τὴν αἰχµὴν αὐτοῦ εἶναι ἠρτηµένη ἡ ἐπιτυχία 3
Εἴτε σοβαρὼς ἐνεργοῦντος εἴτε ἀστεϊζοµένου».
31 - «Τὴν ἡµέραν ἐκείνην ὁ ἥλιος ἀπὸ πρωίας µέχρι ἑσπέρας
οὐδένα ἐφώτισε οἰκοδεσπότην, οὐδένα νεαρὸν ἄνδρα»
32 - «Ἡ κατοικία τῆς Μύας, περὶ ἥν πλανᾶται ὁ Γαϋλάν,
καίπερ ζῶσα καὶ θάλλουσα, δεν εἶναι οὕτω γραφικὴ
ὡς ἡ κατοικία ἡ ἠρηµωµένη»
33 - «Καὶ αἱ παρειαὶ αἱ ἐµψυχούµεναι ὑπὸ τοῦ πορφυροῦ χρώµατος
τῆς αἰδοῦς δεν εἶναι θελκτικώτεραι εἰς τοὺς ἐµοὺς ὀφθαλµοὺς
ἢ ἡ παρειὰ ἡ ἠµαυρωµένη ὑπὸ τῆς κόνεως τῶν ἐρειπίων»
67 - «Τοποτηρητὰ τοῦ Θεοῦ, εἴθε ὁ Θεὸς ν' ἀνταµείψῃ τὸν ζῆλον,
ὃν ἔδειξας ὑπὲρ τῆς πίστεως, ὑπὲρ τοῦ Ἰσλὰµ
καὶ ὑπὲρ τῆς τιµῆς τῆς χώρας»
68 - «Ἐνόησας τὴν ὑψίστην εὐδαιµονίαν καὶ εἶδες
ὅτι ταύτην λαµβάνει τις διὰ πόνων καὶ µόχθων».
Βλ. Καρολίδης Π., ένθ’ αν., σσ. 244-245. Η απόδοση του Π. Καρολίδη είναι αρκετά ελεύθερη
και φαίνεται πως απέχει πολύ από τη σκέψη του ποιητή. Ο πρώτος στίχος λ.χ. χωλαίνει ιδιαίτερα
στο δεύτερο shatr - – ﺷﻄﺮηµιστίχιο «Εἰς τὴν αἰχµὴν αὐτοῦ εἶναι ἠρτηµένη ἡ ἐπιτυχία
Εἴτε σοβαρὼς ἐνεργοῦντος εἴτε ἀστεϊζοµένου». Είναι φανερό πως δεν αποδίδει καθόλου
την σηµασία του στίχου. Η έννοια του στίχου, έτσι όπως την ερµήνευσε ο Καρολίδης και την
καταλαβαίνει κανείς από την µετάφρασή του, σηµαίνει ότι το ξίφος σε όλες τις περιπτώσεις δεν
αστειεύεται, ενώ ο στίχος δεν έχει αυτή τη σηµασία. Επίσης ο 31ος στίχος στη µετάφραση του
Καρολίδη, σηµαίνει ότι ο ήλιος την ηµέρα του πολέµου δεν ανέτειλε για κανέναν!
28. Με τις µαύρες βίβλους εννοεί ο ποιητής τις βίβλους των αστρολόγων σε αντίθεση µε τις
άσπρες πάλες των Αράβων. Ο ποιητής εδώ πιθανότατα ταυτίζει το άσπρο χρώµα µε την
ειλικρίνεια και το µαύρο µε το ψέµα. Συνεχίζοντας την εικόνα αυτή στο στ. 3, µιλά για τα εφτά
αστέρια, καθώς και στο στ. 7 µιλά για την µαύρη συµφορά. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’
αν., σσ. 21-22.
29. Η χρήση των δύο λέξεων στα Αραβικά =( ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺐη αµφιβολία και ο δισταγµός)
αποδεικνύει ότι υπήρχαν πολλοί Άραβες, οι οποίοι είχαν πεισθεί πράγµατι από τα λεγόµενα των
αστρολόγων. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 18.
30. Η κυριολεκτική µετάφραση είναι: µεταξύ των δυο στρατευµάτων (=Bayen al khamesayen). Η λέξη χαµισάιν χρησιµοποιείται εδώ µε µεταφορικό τρόπο, καθώς κυριολεκτικά η λέξη
σηµαίνει 1/5, διότι οι χαλίφηδες συνήθιζαν να παίρνουν το ένα πέµπτο των λαφύρων µετά τη
νίκη. Βλ. Diwan Abi Tammam bi-sharh al-Khatib al-Tibrizi, έκδ. Muhammad Abduh Azzam,
τόµ. I, Dakhaer Al Arab 5, Dar al-Maaref, Κάιρο 1951, σ. 47. Πρβλ. Risālat al- Khamīs (la lettre
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à l’armée) στο Arazi A. et El’ad A., «L’ Épître à l’Armée». Al Ma’mūn et la second Da’wa (1re
partie)» Studia Islamica LXVI (1987), σ. 28.
31. Με τα εφτά αστέρια εννοεί τους επτά πλανήτες, αρχίζοντας από τον πιο µακρινό, τον
Κρόνο και καταλήγοντας στον πιο κοντινό, τη Σελήνη. Το Κοράνιον επιβεβαιώνει την ύπαρξη
των πλανητών:

{(﴾ }ﺍﻟﺒﺮﻭﺝ1) ﴿ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻭﺝ
Κεφάλαιον ΠΕ΄ Τα Ζώδια: « (1) Ὀµνύω εἰς τὸν οὐρανὸν τὸν πεποικιλµένον διὰ τῶν
Ζωδιακῶν σηµείων». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, µετάφραση Κ. Ι. Πεντάκης, εν Αλεξανδρεία
1885, σ. 631. Επίσης ήταν γνωστό τότε στους Άραβες ότι το έτος έχει 12 µήνες:

﴿ ﺇﻥ ﻋـﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺣﺮﻡ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘـﻴﻢ ﻓـﻼ ﺗﻈﻠﻤـﻮﺍ ﻓﻴﻬﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭ ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﻊ
{(﴾ }ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ36)

ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ

Κεφάλαιον Θ΄ Η Μετάνοια: «(36) ὁ ἀριθµὸς τῶν µηνῶν εἶναι δώδεκα, ὡς διέταξεν ὁ Θεὸς
καὶ ὡς ἀναφέρουσιν αἱ αἰώνιοι δέλτοι τοῦ Κυρίου ἀφ' ἧς ἡµέρας ἐδηµιούργησε τοὺς
οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν. Τέσσαρες ἐξ αὐτῶν εἶναι ἱεροί, εἶναι οἱ τῆς πίστεως. Ἐν τῷ
διαστήµατι δ' αὐτῶν µὴ ἀδικῆτε ἑαυτούς, ἀλλὰ καταπολεµεῖτε τοὺς πολυθεϊστὰς
ἅπαντας καθὼς καταπολεµοῦσι καὶ αὐτοὶ ὑµᾶς καθ' ὅλον τὸν χρόνον, καὶ γνῶτε ὅτι
ὁ Θεὸς εἶναι µετὰ τῶν φοβουµένων αὐτὸν». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 181.
32.  –ﺍﻟﻨﺒﻊnab‘, είναι ένα είδος δένδρων το οποίο φύεται στις κορυφές των βουνών και είναι
γνωστό για την σκληρότητα του· και από αυτό κατασκεύαζαν τόξα. Όταν παροµοιάζεται κάποιος
µε το δένδρο ετούτο, κατά την αραβική παράδοση, σηµαίνει ότι είναι πολύ σκληροτράχηλος και
είναι αδύνατον να λυγίσει. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 48. Σε τελευταία ανάλυση
σηµαίνει «δυνατός». Βλ. Badawi M.M., ένθ’ αν., σ. 49.

33.  ﻏﺮﺏ- gharab, ένα είδος φυτού που φύεται στις όχθες των ποταµών και µοιάζει µε
ζιζάνιο. Ο ποιητής θέλει να πει ότι “αυτές οι κουβέντες τους ούτε δυνατές είναι ούτε αδύνατες”,
δηλ. δεν έχουν καµία σηµασία. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 48.
34. ﺻﻔﺮ- Sáfar, είναι αραβικός µήνας.

35.  ﺭﺟﺐ- Rágab, είναι αραβικός µήνας. Οι αραβικοί µήνες µε τη σειρά είναι: Μουχάρραµ,
Σάφαρ, Ραµπή Αλ-άουαλ, Ραµπή Αλ-άχαρ, Γκαµάντα Αλ-άχαρ, Ράγκαµπ, Σάαµπάν, Ραµαζάνι,
Σαουουάλ, ∆ού Αλ-κέεντα και ∆ού Αλ-χέγκα.
36. Κατά κυριολεξία σαν φανεί ο δυτικός πλανήτης µε την ουρά. Ο Αµπού Ταµµάµ
ενδεχοµένως να εννοεί τον κοµήτη Χάλυ (Haley), ο οποίος εµφανίστηκε το (223 εγ.= 837µ.Χ)
πριν την άλωση του Αµορίου και τον οποίο ανέφερε και ο Ίµπν Αλ-Αθήρ:

 وﻟﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﺬﻧﺐ وآﺎن،وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﻘﺒﻠﺔ آﻮآﺐ ﻓﺒﻘﻰ ﻳﺮى ﻧﺤﻮا ﻣﻦ ارﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ...»
.« ﻓﻬﺎل اﻟﻨﺎس ذﻟﻚ وﻋﻈﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ،أول ﻣﺎ ﻃﻠﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻐﺮب ﺛﻢ رﺛﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺮق وآﺎن ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪا
«...Εν τω έτει αυτώ ενεφάνη αριστερώς της Κέµπλα [Μέκκας] εις πλανήτης, όστις εβλέπετο
σχεδόν δια τεσσαράκοντα νύκτας έχων ουράν σχεδόν, προς την ∆ύσιν, όταν πρωτοενεφάνη.
Ύστερον δε ούτος έγειρε προς την Ανατολήν. Ήτο γαρ επί το πλείστον µακρύς, όπερ εφόβιζε
τους ανθρώπους, ούστινας δέος διεκυρίευσε». Βλ. Iµπν Άλ-Αθήρ, Αλ-Κάµιλ φι Αλ-Ταρίχ (Το
πλήρες στην ιστορία), έκδ. Βηρυτός 1965, τόµ. 5, σ. 240. Το µοτίβο της εµφάνισης ουρανίων
σωµάτων πριν ή κατά τη διάρκεια σηµαντικών συµβάντων ήταν γνωστό στο Βυζάντιο. Το
συναντάµε στο ποίηµα του Θεοδοσίου του ∆ιακόνου “Η άλωσις της Κρήτης”: «δεινὸς
χαρακτὴρ καὶ ταχύστροφος κλόνος». Βλ. Παναγιωτάκη Ν.Μ., Θεοδόσιος ο ∆ιάκονος και το
ποίηµα αυτού «Άλωσις της Κρήτης», ∆ιατριβή επί διδακτορία, στην σειρά: Κρητική Ιστορική
Βιβλιοθήκη αριθ. 2, έκδ. Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 1960, σ. 101. Ο
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συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Θεοδόσιος επηρεάστηκε από τον χρονογράφο Ιωάννη Μαλάλα:
«ἐφάνη ἀστὴρ µέγας καὶ φοβερὸς κατὰ τὸ δυσικὸν µέρος, <κοµήτης> πέµπων ἐπὶ τὰ
ἄνω ἀκτῖνα λευκήν, ὁ δὲ χαρακτὴρ αὐτοῦ ἀστραπὰς ἀπέπεµπεν» . Βλ. Ioannis Malalae,
Chronographia, έκδ. Ioannis Thurn, σ. 382.
37. Εννοεί τα ζώδια, που αρχίζουν µε τον Αιγόκερω και τελειώνουν µε τον Ιχθύ. Οι
αστρολόγοι διαίρεσαν τα ζώδια σε τρία τµήµατα: 1ον, τέσσερα ασταθή: Αιγόκερως, Καρκίνος,
Ζυγός, Κριός ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺪﻯ. 2ον, τέσσερα σταθερά: Ταύρος, Λέων, Σκορπιός,
Υδροχόο ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭ ﺍﻷﺳﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻮ. 3ον, τέσσερα µε δύο σώµατα: ∆ίδυµοι, Παρθένος,

Τοξότης, Ιχθύες ﺍﻟﺠﻮﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺱ ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ. Ο ποιητής θέλει να πει ότι, αν η µαντεία τους
έπεφτε σε σταθερό ζώδιο, τότε είναι ευοίωνο σηµάδι, αν όµως πέσει σε ανάποδο ή ασταθές
ζώδιο τότε είναι δυσοίωνο. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 47.
Είναι γνωστό πως οι Άραβες έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για την αστρολογία ως επιστήµη
και δεν αρκέστηκαν να είναι αποδέκτες, µέσω της αντιγραφής ή της µετάφρασης, αλλά
προσέφεραν τη δικιά τους συµβολή σ’ αυτή την επιστήµη, εφευρίσκοντας καταπληκτικές πτυχές
που έµειναν αναλλοίωτες µέχρι που έφτασαν στην σύγχρονη επιστήµη, όπως οι ονοµασίες των
ουρανίων σωµάτων λ.χ: "Altair" -

" "اﻟﻄﺎﺋﺮ, "Arnab" - ""اﻷرﻧﺐ, "Denab" - ""اﻟﺬﻧﺐ,

"Hakrabi" - ""اﻟﻌﻘﺮب, "Taurt" - " "اﻟﺜﻮرκαι "Azimuth" - ""اﻟﺴﻤﻮت. Βλ. Maged, Abd Al
Monem, Ταρίχ Aλ-Χαντάρα Aλ-Ισλαµίγια φι Aλ-Ουσούρ Aλ- Ωοστά (Η Ιστορία του Ισλαµικού
Πολιτισµού στους Μέσους Χρόνους), Μακτάµπετ Αλ-Άγγλο Αλ-Μισρέγια, Κάιρο 19865, σσ. 234235. Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικόν, έκδ. Dawkins R. M. Oxford 1932, τοµ. Ι, σ. 644: «οἱ

Σαρακηνοὶ πολλὰ τὰ τρέχουν, καί µὲ τὴν τέχνην τῆς ἀστρολογίας ἠµποροῦσι νὰ µᾶς
χαλάσουν ἀπὸ τὸν κόσµον». Βλ. επίσης, Dresdensi, Globus Coelestis Arabicus, Lipsiae,
1865.
38. Ο ποιητής µε τα ρήµατα έβαλαν και κρίνουν, εφιστά την προσοχή µας στο θέµα των
αστρολόγων.
39. Ο ποιητής είχε υπόψη του ένα µοτίβο από το Κοράνιο, το οποίο αναιρεί την ικανότητα
των πνευµάτων να προβλέπουν το µέλλον, όπως ισχυρίζονταν τότε οι άνθρωποι:

﴿ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﺎ ﺩﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﻪ ﺇﻻ ﺩﺍﺑﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺄﻛﻞ ﻣﻨﺴﺎﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﺍﻟﺠﻦ ﺍﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ
{ ( ﴾ } ﺳﺒﺄ14) ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺐ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ
Κεφάλαιον Λ∆΄ ΣΑΒΑ: «(13) ἀποφασίσαντες τὸν θάνατον αὐτοῦ, ἀνηγγείλαµεν τοῖς
πᾶσι τοῦτον δι' ἐρπετοῦ τινος καταφαγόντος τὴν βακτηρίαν τὴν στηρίζουσαν τὸ
πτῶµα αὐτοῦ, καὶ ὅταν τοῦτο κατέπεσε, τὰ πνεύµατα ἐνόησαν, ὅτι ἐὰν ἤθελον
εἰσδύσει εἰς τὰ ἀπόρρητα, δὲν θὰ ἔµενον ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον εἰς τὴν ἀπάτην». Βλ. Το
Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 415. Οι σχολιαστές διηγούνται ότι ο Σολοµών παρακάλεσε τον
Θεό να αποκρύψει τον θάνατό του από τα πνεύµατα, ώσπου να αποπερατώσουν τα
οικοδοµήµατα που τους διέταξε να κατασκευάσουν. Πέθανε λοιπόν ο Σολοµών τη στιγµή που
προσευχόταν γονατιστός. Το κορµί του όµως στηριζόταν στο µπαστούνι που κρατούσε και τα
πνεύµατα, που δεν αντιλήφθηκαν τον θάνατό του, συνέχισαν και ολοκλήρωσαν το έργο που τους
είχε αναθέσει. Βλ. αυτόθι, σ. 418.
40. Ο ποιητής εννοεί πρώτον: µε τα είδωλα, τους ειδωλολάτρες κατοίκους της Μέκκας πριν
την κατάκτηση του Ισλάµ, δεύτερον: µε τους σταυρούς, τους χριστιανούς Βυζαντινούς. Ο
ποιητής ήθελε να δώσει µεγαλύτερες διαστάσεις στην µάχη προδιαθέτοντας έτσι τον ακροατή,
ώστε να φθάσει στην αποκορύφωση αυτής της ποιητικής εικόνας που θα αποδοθεί στον στ. 70.
Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 30. Ο µεγάλος ποιητής της Ανδαλουσίας, ο Ίµπν
Αλ- Γκαϋάµπ, µετά την ήττα των χριστιανών το 1319 στην µάχη της Μπέγκα, έγραψε ένα ποίηµα
αφιερωµένο στους Άραβες νικητές, χρησιµοποιώντας το ίδιο υποτιµητικό µοτίβο της θρησκείας,
όπως έκανε ο δικός µας ποιητής στο ποίηµά του:

Το ποίηµα του Αµπού Ταµµάµ για την άλωση του Αµορίου
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»ﺳﺤﻘﺎ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻧﻬــﻢ * ﺃﺗﺒـــﺎﻉ ﻛـﻞ ﻣﻀﻠﻞ ﻓﺘــﺎﻥ
«ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭ ﺛﻠﺜﻮﺍ ﻣﻌﺒﻮﺩﻫﻢ * ﻭ ﺗﻬﺎﻟﻜﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻹﻓﻚ ﻭ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ

«Ανάθεµα στων χριστιανών τα σµήνη,

λάτρεψαν τον Χριστό και τριαδοποίησαν
τον λατρεµένο τους

τους οπαδούς κάθε λαοπλάνου ψεύτη

και χύµηξαν στα ψέµατα και τις ανοησίες».
Βλ. Rubiera Mata M.J., Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la Alhamra, Granada 1982, σ. 108.
41. Κυριολεκτικώς σηµαίνει: κατάκτηση των κατακτήσεων. Εδώ ο Αµπού Ταµµάµ παροµοιάζει την κατάκτηση του Αµορίου µε την εκπόρθηση της Μέκκας από τους νεοφώτιστους
µουσουλµάνους. Βλ. Αλ-Θααλεµπύ, Αµπού Μανσούρ Άµπντ Αλ-Μάλεκ Ίµπν Ισµαήλ, Θεµάρ
Αλ-Κουλούµπ φι Αλ-Μουντάφ ωά Αλ-Μανσούµπ (Οι Καρποί των Καρδιών), έκδ. Ναχντέτ Μίσρ,
Κάιρο 1965, σ. 580:

« ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح و ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻪ آﻞ ﻓﺘﺢ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر آﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ: ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻳﺴﻤﻰ...»
«...η κατάκτηση της Μέκκας αποκαλείται: η κατάκτηση των κατακτήσεων και παροµοιάζεται µ’
εκείνη κάθε µεγαλοπρεπούς κατάκτησης, όπως ανέφερε ο Αµπού Ταµµάµ στην κατάκτηση του
Αµορίου».
42. Επιµένει ο ποιητής να δίνει έµφαση στην αξία αυτής της µάχης συνδέοντάς την µε την
µάχη του Μπάντρ (βλ. στ. 70) λέγοντας ότι οι πύλες του ουρανού άνοιξαν την ηµέρα της µάχης
του Αµορίου, επηρεασµένος από το µοτίβο που µιλά για τη βοήθεια στους νεοφώτιστους
µουσουλµάνους από τους αγγέλους από τους ουρανούς στη µάχη του Μπάντρ:

( ﺇﺫ ﺗﺴﺘﻐﻴﺜﻮﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻓﺈﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻰ ﻣﻤﺪﻛﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻦ8) ﴿ ﻟﻴﺤﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ
( ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻯ ﻭﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺰﻳﺰ9) ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﺮﺩﻓﻴﻦ

{ ( ﴾ } ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ10) ﺣﻜﻴــﻢ

Κεφάλαιον Η΄ Τα Λάφυρα: «(8) ἵνα οὕτω καθιερώσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐκµηδενίσῃ τὸ

ψεῦδος, καίτοι κατελήφθησαν ὑπὸ πείσµατος οἱ ἔνοχοι (9) ὅτε ἐπικαλέσθητε τὴν
ἀρωγὴν τοῦ Κυρίου ὑµῶν, εἰσηκούσθητε. Θὰ βοηθήσω ὑµῖν, εἶπε, µετὰ δεκακισχιλίων
ἀγγέλων (10) ὑπεσχέθη ὑµῖν τοῦτο ὁ Θεός, ἵνα εὐφράνῃ τὰς καρδίας καὶ στερεώσῃ
τὴν πίστιν ὑµῶν. Πᾶσα δὲ βοήθεια παρὰ τοῦ Θεοῦ πηγάζει, καθότι εἶναι ἰσχυρὸς καὶ
σοφὸς». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’αν., σσ. 167-168.
43. Για άλλη µια φορά επεξεργάζεται µια εικόνα δανεισµένη από το Κοράνιον. Ο ποιητής
ανέφερε τις λέξεις «ουρανός» και «γη», δηµιουργώντας έτσι µια εικόνα, όπου ο ουρανός και η γη
αντιδρούσαν ανάλογα µε τη θέληση του Θεού, δηλαδή όταν ήταν χαρούµενος ή θυµωµένος:
{( ﴾ } ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ29) ﴿ ﻓﻤﺎ ﺑﻜﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ
Κεφάλαιον Μ∆΄ ο Καπνός: «(28) οὔτε οἱ οὐρανοί, οὔτε ἡ γῆ ἐθρήνησαν ὑπὲρ αὐτῶν: ἡ δὲ
τιµωρία των δὲν ἠλαττώθη». Βλ. αυτόθι, σ. 489.
44. Αµµωρία, γραφόταν µε δύο τρόπους στις αραβικές πηγές, ο 1ος όπως το ανέφερε ο Αµπού
Ταµµάµ, µε διπλασιασµό του γράµµατος ()م,(µ) και του ()ى,(ει). Ο 2ος αναφέρει Αµορέα απλά
και χωρίς διπλασιασµό στο γράµµα () م,(µ) και στο γράµµα ()ي, (ει). Ο ποιητής Μωχάµεντ Ίµπν
Άµπντ Αλ-Μάλεκ Αλ-Ζαϋιάτ ανέφερε το Αµόριον µετά την άλωσή του, χωρίς διπλασιασµό:

:»و ﻟﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎت
ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﻬـــﺪﻯ * ﻭ ﺃﺧﺮﺱ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻋﻤﻮﺭﻳـــﺔ

«ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﺛﻘﺎ * ﻭ ﺃﺿﺤﺖ ﺯﻧﺎﺩ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻣﻮﺭﻳﻪ
«Και όταν κυρίευσε ο Αλ-Μοετάσιµ την Αµορέα,
είπε µε την αφορµή αυτή ο Μωχάµεντ Ίµπν Άµπντ Αλ-Μάλεκ Αλ-Ζαϋιάτ:
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«Όρθωσε ο λαός τον µιναρέ της πίστεως
και αποστόµωσε την καµπάνα της Αµορέας
και τη θρησκεία στερέωσε γερά
και έφεξε το φως της πίστης ιλαρά».
Βλ. Ίµπν Αλ-Γκαουζί, Άλ-Μουντάζιµ φι Ταρίχ Άλ-Όµαµ ωα Αλ-Μουλούκ (Το Σύστηµα στην
Ιστορία των Βασιλέων και των Εθνών), έκδ. Μωχάµεντ Άµπντ Αλ-Κάντερ Άττα και Μουστάφα
Άµπντ Αλ-Κάντερ Άττα. Ντάρ Αλ-Κότοµπ Αλ-Ελµέγια, Βηρυτός 1992, τόµ. 10, σ. 237. Όσον
αφορά στην ονοµασία «Αµόριο» οι αραβολόγοι ισχυρίζονται ότι είναι ξένης προέλευσης. Βλ.
Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 51. O Π. Καρολίδης υποστηρίζει ότι το όνοµα αυτό προέρχεται από την παθητική µετοχή της αραβικής λέξεως «µαµούρ» = ευδαίµων, ευδαιµονούσα,
ευηµερούσα, µαµουρίετ = ευδαιµονία. Βλ. Π. Καρολίδου, ένθ’ αν., σ. 238.
45. Η µετάφραση του ποιήµατος του A.J. Arberry πρέπει να αντιµετωπιστεί εν γένει µε
επιφυλάξεις. Βλ. Latham J.D., «Towards a better understanding of AL-MUTANABBI’S poem on
the battle of Al-HADATH» JAL X (1969), σ. 1: «…the translation of Arberry is too often
regrettably inaccurate or infectious». Ο Arberry έδωσε τη δικιά του άποψη για το συγκεκριµένο
στίχο:
«O day of the battle of ‘Αmmuriya, (our) hopes have returned from
You overflowing with honey - sweet milk;». Βλ. Arberry A.J., ένθ’ αν., σ. 52.
Η Ε. Κονδύλη-Μπασούκου ( ένθ’ αν., σ. 188) έδωσε µια ελεύθερη προσέγγιση:
«Ω µέρα της µάχης του Αµορίου! Πραγατοποίησες τις επιθυµίες µας
γλυκά σαν γάλα – µέλι».
46. Η Ε. Κονδύλη αντικατέστησε την λέξη «πολυθεϊστές» µε την λέξη «συνεταιριστές»:
«Βάσταξες τη δόξα των γιων του Ισλάµ στο απόγειό της
και πέταξες στο βάραθρο τους συνεταιριστές και το
φρούριο της ανοµίας». Βλ. Ε. Κονδύλη, ένθ’αν., σ. 188. Είναι άξιον αναφοράς ότι ο
Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός στο σύγγραµµά του «Περὶ αἱρέσεων» µας δίνει πληροφορίες
πως οι Χριστιανοί αφ’ενός απεκαλούντο από τους τότε Μουσουλµάνους Εταιριασταί λόγω της
Αγίας Τριάδος και πως αφ’ετέρου οι µουσουλµάνοι απεκαλούντο από τους τότε χριστιανούς
Κόπται, διότι χώριζαν τον Λόγο και το Πνεύµα του Θεού από τον ίδιο τον Χριστό. Βλ. Kotter B.,
Die Schriften des Johannes von Damascos. Liber de haeresibus. Opera Polemica. Berlin 1981,
τοµ. IV, σσ. 63-64: «Οὐκοῦν φεύγοντες ˜ταιριάζειν τὸν θεὸν αὐτὸν …Ὥστε µὲν ἡµᾶς

ψευδηγοροῦντες ˜ταιριαστὰς καλεῖτε· ἡµεῖς δὲ κόπτας ὑµᾶς προσαγορεύοµεν τοῦ
θεοῦ».
O Arberry απέδωσε µε γλαφυρότητα τον στίχο:
«You have left the fortunes of the son of Islam in the ascendant,
αnd the polytheists and the abode of polytheism in decline». Βλ. Arberry, ένθ’ αν., σ.
52. Ο Θεοδόσιος ο ∆ιάκονος για να εξυµνήσει την νίκη του 961 τοποθέτησε τους ηττηµένους
Άραβες στο πιο χαµηλό σηµείο του Άδη:
στίχοι: 204- ὡς ἂν µάθωσιν ἐξ ἀναισθήτων τόπων
205- τὴν πίστιν αὐτῶν ἀξίαν ὑβρισµάτων». Βλ. Παναγιωτάκη Μ.Ν., ένθ’ αν., σ.
102.
47. Η παροµοίωση µίας πόλης µε γυναίκα δεν ήταν µία εικόνα προσιδιάζουσα στην
αραβική παράδοση, ειδικότερα στην ποίηση του Αµπού Ταµµάµ. Σε άλλες παραδόσεις, όπως
στον Χριστιανισµό, η εικόνα αυτή ήταν οικεία, λ.χ. στην Καινή ∆ιαθήκη, και την συναντάµε
στην Αποκάλυψη 17: «3 καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένην ἐπὶ θηρίον κοκκίνιον...5 καὶ ἐπὶ τὸ
µέτωπον αὐτῆς [ἦτον] γεγραµµένον⋅ µυστήριον, Βαβυλὼν ἡ µεγάλη...». Βλ. Badawi M.
M., ένθ’ αν., σ. 52.
Είναι γνωστό πως το πλήρες όνοµα του Αµπού Ταµµάµ († 845) είναι Αµπού Ταµµάµ
Χαµπίµπ µπεν Άους ή Θάδους, δηλαδή γιος του Θαδδαίου ή Θεοδοσίου, πράγµα που σηµαίνει
ότι καταγόταν από µία χριστιανική οικογένεια. Βλ. Ελένη Κονδύλη-Μπασούκου, ένθ’ αν., σ.
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186. Αυτό καθαυτό µπορεί να εξηγήσει σε µεγάλο βαθµό την καινοδιαθηκική επιρροή της
εµπνευσµένης ποιητικής εικόνας στον ποιητή. Αναφοράς άξιον είναι ότι το όνοµα Habib – ﺣﺒﻴﺐ
- αναφέρεται στο Μηνολόγιον του Βασιλείου ΙΙ ως «Αβίβος» και κατατάσσεται στην χορεία των
Αράβων αγίων µαζί µε τον Γουριά, Σαµωνά, Συµεών τον στυλίτη και τον Αρέθα. Βλ. Christides
V., «Pre-Islamic Arabs in Byzantine Illuminations» Le Muséon LXXXIII (1970), σσ. 168-169.
Πρβλ. Μιχαηλίδου Ε., «Ο Χριστιανισµός εις την Αραβικήν Γραµµατολογίαν (από του ζ΄ µέχρι
τέλους του ιε΄ αί.)» Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 11 (1962),
σσ. 234-248; Σουλογιάννης Ε., «Σαρακηνοί και Χριστιανισµός» Παρνασσός 15/2 (1973), σσ.
293-298. Σηµειωτέον επίσης ότι το µοτίβο της παροµοίωσης των πόλεων ως γυναίκας άνθησε
και καρποφόρησε στις ποιητικές εικόνες των Αράβων ή των Μαυριτανών στην Ανδαλουσία.
∆υστυχώς όµως, αυτές οι ποιητικές εικόνες δεν διασώθηκαν στη γλώσσα στην οποία
πρωτογράφτηκαν, δηλαδή την αραβική. ∆ιασώθηκαν όµως, στην ισπανική σε µορφή λαϊκών
ασµάτων που είναι πολύ γνωστά και φηµισµένα στην ισπανική κουλτούρα. Εδώ επελέγη µία
σαγηνευτική ασµατική εικόνα, όπου ο βασιλιάς ∆ον Χουάν ερωτοτροπεί µε την πόλη Γρανάδα:
Allí habló el rey Don Juan,
bien oirésis lo que decla:
“Si tú quisieras, Granada,
contigo me casería;
dárete en arras y dote
a Córdoba y a Savilla”.
“Casada soy, rey Don Juan,
El moro que a mi me tiene
muy grande bien me queria”.
Échenme acá mis lombardas
doña Sancha y doña Elvira:
Tiraremos a lo alto,
Lo bajo ello se daria
El combate era tan fuerte
que grande temor ponia.
Εκεί µίλησε ο βασιλιάς ∆ον Χουάν
καλά να ακούσετε αυτό που έλεγε:
Αν εσύ ήθελες, Γρανάδα
Θα σε παντρευόµουν
Και θα σου δώσω για προίκα
Την Κόρδοβα και τη Σεβίλλη.
-Είµαι παντρεµένη, βασιλιά ∆ον Χουάν
παντρεµένη και όχι χήρα
Ο Άραβας (Μαυριτανός) που µε έχει
πάρα πολύ µε αγαπούσε
Μιλούσε εκεί ο βασιλιάς ∆ον Χουάν
αυτές τις λέξεις έλεγε:
-Ρίξτε εδώ τα κανόνια µου,
∆όνια Σάντσα και ∆όνια Ελβίρα,
θα ρίξουµε ψηλά !
Η µάχη ήταν τόσο δυνατή
που προκαλούσε µεγάλο φόβο.
Βλ. Margrit F., Lirica Española de Tipo Popular, Câtedra, Madrid χ.χ., σσ. 132-133.
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48. – ωά µπαρζάτ Αλ-ωαγκχή = εκείνη η γυναίκα που δεν φοβάται τους άνδρες. Βλ. Diwan
Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 52. Βάσει της ερµηνείας αυτής προτιµήσαµε να το µεταφράσουµε ως
αδάµαστη γυναίκα. Η Ε. Κονδύλη, ένθ’ αν., σ. 189:
«[ω Αµόρι] Γυναίκα σεµνή. Που νίκησε το Χοσρόη και
αρνήθηκε τον Αµπού Κάριµπ».
Γυναίκα σεµνή, δεν αποδίδει την σωστή έννοια σύµφωνα µε την ερµηνεία του εκδότη της
ποιητικής συλλογής του Αµπού Ταµµάµ. Η µετάφραση του Arberry χωλαίνει στο πρώτο
ηµιστίχιο:
“Comely of Face withal, so fit of physique that she reduced Chosroes to impotence, and utterly
repelled Abu Karib”. Bλ. Arberry, ένθ’ αν., σ. 52.
49. Ο Abu Karib - Αµπού Κάριµπ πέθανε το 420 µ.Χ. και λέγεται πως είχε εισβάλει στην
Περσία και ασπάστηκε µετά τον Ιουδαϊσµό. Βλ. Hitti P., History of the Arabs, N.Y., 1977, σ. 60.
50. Παρατηρούµε πως ο ποιητής παροµοιάζει το Αµόριο µια φορά σαν µάνα, µία άλλη σαν
γυναίκα και τελικά σαν παρθένα, για να τονίσει ότι δεν κατακτήθηκε µόνο η πόλη αλλά και οι
Βυζαντινές γυναίκες.
51. Ο ποιητής εννοεί ότι η πόλη δεν είχε καταληφθεί πριν από την άλωση αυτή και ήταν
σχεδόν απρόσιτη. Το Αµόριον σύµφωνα µε τις βυζαντινές πηγές εθεωρείτο κάστρο απόρθητο:
«ἔκπαλαι τοàτο ¢κουτίζοµαι æς ¢παράδοτον Øπάρχει τÕ 'Αµόριον». Βλ. ΠαπαδοπούλουΚεραµέως Α., Ανάλεκτα Ιεροσολυµικής Σταχυολογίας, Βίος και Θαύµατα του οσίου ηµών
Ευστρατίου ηγουµένου της µονής των Αυγάρου, τόµ. 4, εν Πετρουπόλει 1897, σ. 382.
52. Εννοεί τον Μεγαλέξανδρο.
53. Ο ποιητής είναι εµπνευσµένος από το κορανικό εδάφιο:
{( ﴾ }ﺍﻟﻨﺤﻞ66) ﴿ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺙ ﻭ ﺩﻡ ﻟﺒﻨﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ
Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ Η Μέλισσα:
«(68) Θέλετε εὕρει παρὰ τοῖς ζῴοις σηµεῖα κατάλληλα πρὸς διδασκαλίαν ὑµῶν.

Πίνετε ὅ,τι εἰς τὰ σπλάγχνα τούτων ἐνυπάρχει µεταξὺ τροφῆς καὶ αἵµατος, τουτέστι
τὸ ἄδολον γάλα, τροφὴν γλυκεῖαν διὰ τοὺς ἐξ αὐτῆς τρεφοµένους». Βλ. Το Ένδοξο
Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 257.
54. Ο ποιητής θέλει να πει ότι µε την πάροδο του χρόνου η πόλη αύξανε ολοένα σε οµορφιά
και ωρίµασε µέχρι που έγινε σαν το βούτυρο και τότε ήλθε ο Αλ-Μοετάσιµ να το απολαύσει. Βλ.
Diwan Abi Tammam, ένθ’αν., σ. 54. Η δικιά µας απόδοση σε σύγκριση µε τις δύο άλλες µεταφράσεις είναι πιο ακριβής σηµασιολογικά και εννοιολογικά. Η απόδοση της Ε. Κονδύλη φαίνεται να απέχει αρκετά από το νόηµα:
«Σαν ο Θεός να είχε γι’ αυτήν σηµειώσει τα χρόνια
Με το πάθος άπληστης γυναίκας, έγινε το σύµβολο του χρόνου».
Βλ. Ε. Κονδύλη, ένθ’ αν., σ. 189. Η απόδοση του Arberry (ένθ’ αν., σ. 54) είναι πιο κοντά στο
νόηµα:
«Till, when God had churned the years for her as a miserly woman
churns milk, she was the cream of (all) generations».
55. Η ίδια εικόνα διασώζεται σε ένα άσµα που αφορά στην άλωση της Γρανάδας το 1492, η
οποία έπεσε στα χέρια των Καθολικών. ∆υστυχώς δεν κατέστη προσιτό να εντοπιστεί το
πρωτότυπο και βρέθηκε µόνον η µετάφρασή του στα αγγλικά:
«The flower of all Granada's youth, the loveliest of them all;
Her dark, dark eyes are closed, his rosy lip is pale,
The crust of blood lies back and dim upon her burnished mail,
And ever more the hoarse tambour breaks in upon their wailing».
Βλ. Charles F.H., The Sacred Books and Early Literature of the East, τόµ. VI: Medieval Arabia,
N.Y: Parke, Austin, & Lipscomb, 1917, σ. 255.
56. Η Άγκυρα κατελήφθη στις 25 Σααµπάν το 223 εγ.= ; Ιουλίου το 838 µ.Χ. µετά από
αψιµαχίες µεταξύ του Αλ-Αφσίν και του Θεοφίλου. Η άλωση του Αµορίου πραγµατοποιήθηκε
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στις 24 Ραµαζανίου το 223 εγ. Αφού κατάφερε ο Αλ-Αφσίν να νικήσει τον Θεόφιλο, ο ποιητής
Αλ-Χουσεϊν Ίµπν Αλ-Νταχχάκ Αλ-Μπαχέλυ του αφιέρωσε κάποιους στίχους:

 ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﺨﻤﺲ ﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن- ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮ- و آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘ ﻰ وﻗﻌ ﺖ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓﺸﻴﻦ وﻣﻠﻚ اﻟﺮوم...»
وآﺎﻧ ﺖ إﻧﺎﺥ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻮرﻳﺔ ﻳ ﻮم اﻟﺠﻤﻌ ﺔ ﻟﺴﺖ ﺥﻠﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن و
:ﻳﻮﻣﺎ و ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك اﻟﺒﺎهﻠﻰ ﻳﻤﺪح اﻷﻓﺸﻴﻦ و ﻳﺬآﺮ و ﻗﻌﺘﻪ اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم
ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻋﺰﺍ ﻷﺑــــﻰ * ﺣﺴﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺭﻛﻦ ﺇﺿـــﻢ
ﻛﻞ ﻣﺠﺪ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﺛﻠــــــﺔ * ﻟﺒﻨﻰ ﻛﺎﻭﺱ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺠــــﻢ

ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻓﺸﻴﻦ ﺳﻴـﻒ ﺳﻠـــــﻪ * ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﺑﻜﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼـــــﻢ
ﺛﻢ ﺃﻫﺪﻯ ﺳﻠﻤـﺎ ﺑﺎﺑﻜــــــﻪ * ﺭﻫﻦ ﺣﺠﻠﻴﻦ ﻧﺠﻴﺎ ﺍﻟﻨـــــﺪﻡ

ﻭ ﻗﺮﺍ ﺗﻮﻓﻴﻞ ﻃﻌﻨﺎ ﺻﺎﺩﻗــــﺎ * ﻓﺾ ﺟﻤﻌﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌـﺎ ﻭ ﻫـــﺰﻡ

«Κάθε δόξα πρέπει να 'χει ρίζα

«ﻗﺘﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﻧﺠـــــﺎ * ﻣﻦ ﻧﺠﺎ ﻟﺤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬـﺮ ﻭ ﺿـﻢ

στον Μπάνι Κάος τους βασιλιάδες των Περσών
Ο Αλ-Αφσίν είναι το ξίφος που ακόνισε
η µοίρα του Αλλάχ µε τα χέρια του Αλ-Μοετάσιµ
και οι µαχαιριές οι αψευδείς που στον
Θεόφιλο κατάφεραν
σκόρπισαν το πλήθος, το ηττηµένο
και σκότωσε τους πιο πολλούς,
µα και 'κείνοι που ξέφυγαν ανάκατα γινήκαν».
Βλ. Αλ-Τάµπαρι, ένθ’ αν., τόµ. 9, σ. 67; Vasiliev A.A., ένθ’αν., σ. 310. Ο ίδιος ποιητής, όταν
έπεσε το Αµόριον στα χέρια των Αράβων, εξέφρασε την χαρά του λέγοντας:
:و آﺎن اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ أﺥﺮب أﻧﻘﺮة و ﻓﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ ﻗﺎل ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك...»

«ﻟﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻧﻘـــﺮﺓ * ﻭ ﺇﺟﺘﺤﺖ ﻋﻤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒـــﺮﻯ
«Όταν ο Αλ-Μοετάσιµ κατέστρεψε την Άγκυρα και εκπόρθησε το Αµόριο ο Χουσεϊν Ίµπν ΑλΝταχχάκ είπε:
∆έν έµεινε απ' την Άγκυρα µήτε τρίχα (σήµαδι)
καί κατέκλυσες την µεγάλη Αµορέα».
Βλ. Ίµπν Χαρντάδπα, Αλ-Μασάλεκ ωά Αλ-Μαµάλεκ (Οι Ατραποί και τα Βασίλεια), Leiden 1889,
σ. 55. Στο πολύτοµο έργο του Αλ-Ζουµπαϋντί, το οποίο θεωρείται η µεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια που ασχολείται µε την αραβική γλώσσα και τα αραβικά ονόµατα, υπάρχει αναφορά στην
Άγκυρα, όπου µας πληροφορεί ότι είναι ξένης προέλευσης –«  »ﻋﺠﻤﻰ.

« وﻣﺎت ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻦ إﺟﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮوم ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ...  وإﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﺘﻪ، أﻋﺠﻤﻰ:و أﻧﻘﺮة...»
«...το όνοµα "Άγκυρα" είναι ξένης προέλευσης και το χρησιµοποίησε [ο ποιητής] Ιµρού Αλ-Καϊς
όπως είναι χωρίς καµία προσπάθεια εξαραβισµού του. Σ’ αυτήν πέθανε, ενώ περνούσε από
εκείνη, αφού δηλητηριάστηκε από τους Ρωµιούς».
Βλ. Αλ-Ζουµπαϋντί, Ταγκ Αλ-‘Αρούς µεν Γκαουάχερ Αλ-Καµούς (Ο Στέφανος της Νύφης από τα
∆ιαµάντια του Λεξικού), έκδ. ‘Αµπντ Αλ-Σαττάρ Άχµεντ Φαράγκ και άλλοι. Κουβέιτ χ.χ., τόµ.
8, σ. 442.
Ο Αλ-Χαµύρι –  – ﺍﻟﺤﻤﻴـﺮﻯστο έργο του επιβεβαιώνει τη σχέση του Ιµρού Αλ-Κάις µε την
Άγκυρα καθώς λέει ότι:

 ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺟﺔ، ﻣ ﺮرت ﺑﺄﻧﻘﺮة ﻓﺮأﻳﺖ ﺹﻮرة إﻣﺮىء اﻟﻘﻴﺲ ﻓﺈذا هﻮ رﺟﻞ ﻣﻜﻠﺜﻢ اﻟﻮﺟﺔ:ﻗ ﺎل اﻟﻤﺄﻣ ﻮن...»
«وآﺎﻧﺖ اﻟﺮوم إﺗﺨﺬت ﺹﻮرة إﻣﺮىء اﻟﻘﻴﺲ ﺑﺄﻧﻘﺮة آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺑﻤﻦ ﻳﻌﻈﻤﻮﻧﻪ
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« ...είπε ο Αλ-Μα’µούν: πέρασα από την Άγκυρα και είδα την εικόνα τον Ιµρού Αλ-Κάις, ήταν
άνδρας µε στρογγυλό πρόσωπο και οι Ρωµιοί µεταχειρίζονταν την εικόνα του Ιµρού Αλ-Κάις
στην Άγκυρα, όπως έκαναν µε αυτούς που σέβονται».
Βλ. Αλ-Χαµύρι, Αλ-Ράουντ Αλ-Με‘τάρ φι Χαϊρ Αλ-Ακτάρ (Το Μυρωµένο Λιβάδι), έκδ. Αφάφ
Μωχάµεντ Ωάσεφ Αλ-Χάφεζ, Εµιράτα 1937, σ. 53.
Προτού πεθάνει ο Ιµρού Αλ-Κάις έγραψε µε σπαραγµό και λύπη το εξής επίγραµµα:

 ﺭﺏ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺤﺒـــﺮﺓ-»
 ﻭ ﻃﻌﻨﺔ ﻣﺜﻌﻨﺠـــــﺮﺓ ﻭ ﺧﻄﺒﺔ ﻣﺴﺤﻨﻔــــﺮﺓ-

« ﺗﺒﻘﻰ ﻏﺪﺍ ﺑﺄﻧﻘــــﺮﺓ-

«Μά το ωραιόπλεκτο ποίηµα
και µαχαιριά απρόσµενη
και λόγος τορνευµένος
ας µείνουν αύριο στην Άγκυρα».
Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 56. Ο Αλ-Χαµύρι αναφέρει τον τελευταίο στίχο αλλιώς:

« ﻗﺪ ﻏﻮﺩﺭﺕ ﺑﺄﻧﻘﺮﺓ-»

«Είχα προδοθεί στην Άγκυρα» Βλ. Αλ-Χαµύρι, ένθ’ αν., σ. 53.
Ο Ιµρού Αλ-Κάις αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό να τον εφοδιάσει µε όπλα και χρήµατα, ώστε να µπορέσει να εκδικηθεί
για τον σκοτωµένο πατέρα του. Ο αυτοκράτορας τον καλοδέχθηκε, όµως δεν µπόρεσε να
εκπληρώσει τις επιθυµίες του. Βλ. Oύµαρ Φαρρούχ, Ταρίχ Αλ-Γκαχελία (Η Ιστορία της
προϊσλαµικής περιόδου), Βηρυτός 1964, σ. 94. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός µάλλον ευνοούσε
τον Ιµρού Αλ-Κάις και εκείνος, απολαµβάνοντας αυτήν την εύνοια, σύναψε σχέση µε την κόρη
του. Οι εχθροί του Ιµρού Αλ-Κάις συγκεκριµένα από την φυλή Άσαντ έστειλαν κάποιον Ταµµάχ
να ειδοποιήσει τον αυτοκράτορα λέγοντάς του ότι ο εν λόγω ποιητής δυσφηµίζει στα ποιήµατά
του την κόρη του, σ’ ό,τι αφορά την ηθική της και τούτο εν µέσω όλων των αραβικών φυλών. Ο
αυτοκράτορας οργισµένος έστειλε ένα ένδυµα δηλητηριασµένο που µόλις το φόρεσε ο ποιητής
έπεσε το δέρµα του. Βλ. Ηλία Χάουϊ, Ιµρού Αλ-Κάις, Βηρυτός 1970, σσ. 21-22. Τέλος, ο ΑλΚαζοäνυ στο σύγγραµµά του «Αθάρ Αλ-Μπιλάντ ωά Αχµπάρ Αλ-‘Ιµπάντ» συγχέει την Άγκυρα µε
το Αµόριο:
 ﻗﺎل،  ﻏ ﺰاهﺎ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ و ﻓﺘﺤﻬﺎ،  ﺗﻘ ﻮل اﻟﻌﺠ ﻢ أﻧﻜ ﻮرﻳﺔ، ﻣﺪﻳ ﻨﺔ ﻣ ﺸﻬﻮرة ﺑ ﺄرض اﻟ ﺮوم...»أﻧﻘ ﺮة-1

 ﻓﺠﻌﻠﺖ أﻧﻘﻠﻬﺎ واﻟﺮﺷﻴﺪ،  راﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﺼﻦ آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ. آ ﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﺘﺤﻬﺎ:ﺑ ﺴﻴﻞ اﻟﺘ ﺮﺟﻤﺎن
،  ﻳﺎ اﺑﻦ ﺁدم ﻏﺎﻓﺺ اﻟﻔﺮﺹﺔ ﻋﻨﺪ إﻣﻜﺎﻧﻬﺎ. اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦ،  ﺑ ﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ: ﻓ ﺈذا ه ﻰ، ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ
 ﻓﺈﻧﻪ،  وﻻ ﺗﺤﻤﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ هﻢ ﻳﻮم ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻚ،  وﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﻚ إﻓﺮاط اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ، وآ ﻞ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻰ وﻟﻴﻬﺎ
« وﻻ ﺗﻜﻦ أﺳﻮة ﻟﻠﻤﻐﺮورﻳﻦ ﻓﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل، إن ﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﻚ ﻳﺄت اﷲ ﺑﺮزﻗﻚ ﻓﻴﻪ
وﺣﻜ ﻰ أن ﻓ ﻰ زﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﺗﻌ ﺪوا ﻋﻠ ﻰ رﺟ ﻞ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﻌ ﺮاق ﺑ ﺄرض أﻧﻘ ﺮة ﻳ ﻨﺎدى ﻳ ﺎ...»-2
 ﻓﺄﻣﺮ،  اﺹ ﺒﺮ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺄﺗ ﻰ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺑﻠ ﻖ ﻳﻨ ﺼﺮك! ﻓﻮﺹ ﻞ ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ:ﻣﻌﺘ ﺼﻤﺎﻩ! ﻓﻘﺎﻟ ﻮا
 وآﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮاﻋﺎن ﻣﻦ،  وذه ﺐ اﻟ ﻰ اﻟ ﺮوم وﻧﻬ ﺐ أﻧﻘﺮة، ﺑ ﺸﺮى آ ﻞ ﻓ ﺮس أﺑﻠ ﻖ ﻓ ﻰ ﻣﻤﻠﻜ ﺘﻪ
 ﺑ ﺎب ﻣ ﻦ أﺑ ﻮاب ﺣ ﺮم،  ﺣﻤﻠﻬﻤ ﺎ اﻟ ﻰ ﺑﻐ ﺪاد وهﻤ ﺎ اﻵن ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، اﻟﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻔ ﺮﻃﺎ اﻟﻄ ﻮل واﻟﻌ ﺮض
«اﻟﺨﻼﻓﺔ
1 - «Η Άγκυρα...είναι µία γνωστή πόλη στην χώρα των Ρωµιών και την αποκαλούν Ανκουρέγια, στην οποία εισέβαλε ο Αλ-Ρασίντ και την κατέκτησε. Είπε ο Βασίλης ο δραγουµάνος
«ήµουν µε τον Αλ-Ρασίντ όταν την κατέκτησε και είδα στην πύλη του κάστρου, γραφή στα
ελληνικά. Επιχείρησα να αντιγράψω την επιγραφή, στην οποία αναφέρεται -ενώ µε κοίταζε ο
Αλ-Ρασήντ- “εν ονόµατι του Θεού, του οικτίρµονος, του ελεήµονος, του αληθούς και επιφανούς
Βασιλέως. Ω υιέ του Αδάµ, εκµεταλλεύσου την ευκαιρία όταν δύνασαι, ανάθεσε τις υποθέσεις
σ’ εκείνους που µπορούν, µην καταχαίρεσαι µε κάτι που είχε λήξει, και µην υπερφορτώνεις τον
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εαυτό σου µε φόβο µιας µέρας που δεν έχει έρθει ακόµα. Να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός δεν
λησµονεί τον επιούσιόν σου και µην είσαι παράδειγµα εκείνων των αλαζόνων στη συσσώρευση
του πλούτου”».
2 - «Λέγεται ότι στην εποχή του Αλ-Μοετάσιµ, ταπείνωσαν έναν άνδρα από τους
κατοίκους του Ιράκ στην Άγκυρα και άρχισε να φωνάζει: Ω Μοετασιµά! Και του είπαν, κάνε
υποµονή µέχρι να σου έρθει ο Αλ-Μοετάσιµ επάνω σε ασπρόµαυρο άλογο να σε σώσει! Όταν
έφτασε η είδηση αυτή στον Αλ-Μοετάσιµ, αµέσως διέταξε να αγοραστούν όλα τα ασπρόµαυρα
άλογα στο βασίλειό του και πήγε στην χώρα των Ρωµιών και λεηλάτησε την Άγκυρα, που πάνω
στην πύλη της υπήρχαν δύο σιδερένια θυρόφυλλα αρκετά πλατιά και µακρά. Αυτά µετέφερε
στην Βαγδάτη και είναι τώρα στη δηµόσια πύλη, µία από τις πύλες του ιερού χαλιφάτου» Βλ.
Αλ-Καζοäνυ, Αθάρ Αλ-Μπιλάντ ωά Αχµπάρ Αλ- Ιµπάντ (Τα Ίχνη των Χωρών και οι Ειδήσεις των
Λαών), έκδ. Αλ-Χαϊ’ά Αλ-`Αµµα λι Κοσούρ Αλ-Θακάφα. Κάιρο 2003, τόµ. ΙΙ, σ. 506.
57. Εννοεί την Άγκυρα.
58. Η ίδια εικόνα απαντά στις βυζαντινές πηγές: Θεοφ. Συνεχ., έκδ. Bekker I., σ. 131:
«πάντες δὲ ἀνῃροῦντο καὶ ἔπιπτον ποταµοὺς κινοῦντες ἐξ αἵµατος».
59. Οι οπαδοί και ακόλουθοι του προφήτη Μωάµεθ βάσει της «Σούννας» έβαφαν τα µαλλιά
και τα γένια τους µε την χέννα. Εδώ ο ποιητής λεει ότι αντί για τη χέννα βάφονταν µε το αίµα
του εχθρού. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 57. Η Ε. Κονδύλη, ένθ’ αν., σ. 189:
«∆εν έκαναν κόκκινα µαλλιά από το αίµα που ξεχυνόταν ορµητικά
Στις άκρες των δοράτων! Η χέννα τους ήταν το αίµα,
∆εν ήταν η παράδοση ή ο νόµος». .
60.  ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ- Αµίρ Αλ-Μουµενίν κατά κυριολεξία είναι «ο πρίγκιπας των πιστών». Προτίµησα τον βυζαντινό όρο «αµεραµνουνή» θεωρώντάς τον ακριβέστερη απόδοση της λέξης.
«Ω πρίγκιπα των πιστών, την παρέδωσες την ηµέρα εκείνη
στη φωτιά που έφαγε την πέτρα και τα ξύλα της!»
Βλ. Ε. Κονδύλη, ένθ’ αν., σ. 189.
«Commander of Faithful, you left the stones and wooden beams
There abject to the fire».
Βλ. Arberry A.J., ένθ’ αν., σ. 54.
61. Τα ξύλα είναι οι σταυροί και οι πέτρες είναι τα είδωλα για τα οποία µίλησε ο ποιητής στo
στ. 10. Η εικόνα αυτή ταυτίζεται µε ενα εδάφιο του Κορανίου που απευθύνεται στους απίστους:

( ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺀﺍﻟﻬﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩﻭﻫﺎ ﻭ ﻛﻞ98) ﴿ ﺇﻧﻜﻢ ﻭ ﻣﺎﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺣﻄﺐ ﺟﻬﻨﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﻭﻥ
{(﴾}اﻷﻧﺒﻴﺎﺀ99) ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ
Κεφάλαιον ΚΑ΄ Οι Προφήτες: «(98) Ἀληθῶς, ὑµεῖς τε καὶ ὅ,τι λατρεύετε ἀντὶ τοῦ Θεοῦ

θέλει καταστῇ βορὰ τῶν φλογῶν τῆς Γεέννης, ἔνθα θέλετε ῥιφθῇ (99) ἐὰν ταῦτα ἦσαν
θεοί, δεν ἤθελον κατασυντριφθῇ, θὰ διέµενον ἐς ἀεὶ». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ.
314. Βλ. επίσης, Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 93.
62. Ο ποιητής Αλ-Ναµπέγα Αλ-∆ουµπιάνι περιγράφοντας την ηµέρα του πολέµου, είπε:

«»ﺗﺒﺪﻭ ﻛﻮﺍﻛﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌـﺔ * ﻻ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻻ ﺍﻹﻇﻼﻡ ﺇﻇﻼﻡ

«οι πλανήτες φαίνονταν ενώ ανέτελλε ο ήλιος
και του φωτός οι ακτίνες δεν φωτίζουν πια
και το σκότος σαν να µην είναι σκότος».
Ο Αµπού Ταµµάµ επηρεάστηκε κατά πολύ από το στίχο του Αλ-Ναµπέγα. Βλ. Αλ-Αάµεντυ, ΑλΜουαζάνα Μπάιν Άµπι Ταµµάµ ωά Αλ-Μπουχτόρι (Η σύγκριση µεταξύ Αµπού Ταµµάµ και του
Μπουχτόρι), έκδ. Αλ-Σάιντ Άχµεντ Σάκρ, Νταρ Αλ-Μα‘άρεφ, Καϊρο 1961-1965, σ. 31.
63. Φαίνεται έντονα η επιρροή του ποιητή από το κορανικό εδάφιο, που µιλά για τις θυσίες
κατά τη διάρκεια του προσκυνήµατος (χάτζ), καθώς παροµοιάζει τον ήλιο να πέφτει µε
δραµατικότητα, όπως ακριβώς πέφτει το θυσιαζόµενο ζώο. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’
αν., σ. 47.
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{ ( ﴾ } ﺍﻟﺤـﺞ36) ﴿… ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ

Κεφάλαιον ΚΒ΄ Η Ιερή Αποδηµία: «(37) ... ὅταν πέσῃ τὸ θῦµα, φάγετε ἐξ αὐτοῦ...». Βλ. Το
Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 320.
64. Αυτή η ποιητική εικόνα µοιάζει µε µια µεταγενέστερη εικόνα στο ποίηµα του Θεοδοσίου
του ∆ιάκονου. Βλ. τους στίχους:
203- «ὁ λαµπάδας δὲ φωσφόρους, κακοχρόους,
204- καιροῖς ἀνίσχων καὶ καταστέλλων πάλιν,
205- λουτροῖς κατηµαύρωσε τὰς λαµπηδόνας
206- καὶ νὺξ τὸ πέπλον ἐκ βαφῆς µελαγχρόου».
Βλ. Παναγιωτάκη Μ.Ν., ένθ’ άν., σ. 100. Με τις λαµπάδες εννοεί ο ποιητής τα άστρα. Βάσει
αυτού η έννοια του στίχου 205 είναι “ο Θεός κατηµαύρωσε τας λαµπηδόνας της ηµέρας, βυθίζων
τον ήλιον εις την θάλασσαν (λουτροίς)”. Βλ. αυτόθι, σ. 136.
65. Είναι φανερό ότι οι δύο µεταφράσεις, του Arberry και της Ε. Κονδύλη, αδυνατούσαν να
αποδώσουν ορθά την έννοια του δευτέρου ηµιστιχίου:
«Ο χρόνος εξαγνιζόταν όπως ξανοίγουν τα σύννεφα
Χάρη σε µια µέρα πολέµου ιερού αλλά βέβηλου». (Βλ. Ε. Κονδύλη, ένθ’αν., σ. 190).
«Destiny revealed itself plainly to her as the clouds (disperse to)
reveal (the sun), (disclosing) a day of fierce battle, a day (at once)
pure and defined thereby». (Βλ. Arberry A.J., ένθ’ αν., σ. 54).
Οι δύο µεταφραστές αστόχησαν στο ότι συνέδεσαν τα επίθετα «Taher»-  – ﻃﺎﻫﺮαγνός και

«Gonob» -  – ﺟﻨﺐανόσιος µε την µέρα του πολέµου, πράγµα που δεν ισχύει. Ο ποιητής ήθελε να
πει ότι οι πολεµιστές την ηµέρα του πολέµου ήταν αγνοί, λόγω του αγνού και ιερού σκοπού του
πολέµου, όµως έγιναν αργότερα ανόσιοι, διότι ήρθαν σε ερωτική επαφή µε τις βυζαντινές
αιχµάλωτες. Μία διαδικασία που απαιτεί συγκεκριµένο τρόπο εξαγνισµού βάσει των διδαχών του
Ισλάµ. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 60. Για τον «Gonob» στο Κοράνι:

﴿ ﻳﺄﻳﻬـﺎ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﺁﻣـﻨﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺘﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﻏﺴﻠﻮﺍ ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺇﻣﺴﺤﻮﺍ ﺑﺮﺀﻭﺳﻜﻢ
{( ﴾ } ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ6) ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺟﻨﺒﺎ ﻓﺎﻃﻬﺮﻭﺍ
Κεφάλαιον Ε΄ Η Τράπεζα «(8) Ὢ πιστοί, ὁσάκις µέλλετε νὰ προσευχηθῆτε, νίψατε τὸ
πρόσωπον καὶ τοὺς βραχίονας µέχρι τοῦ ἀγκῶνος καὶ σπογγίσατε τὴν κεφαλὴν καὶ
τοὺς πόδας µέχρι τῶν ἀστραγάλων (9) µετὰ τὴν συνουσίαν λούσατε ὁλόκληρον τὸ
σῶµα ὑµῶν». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ άν., σ. 105. Βλ. επίσης, Hadath, EI2, τόµ. III, σ.
19; Djanaba, τόµ. IΙ, σσ. 440-441.
66. Εννοεί ότι οι οικογενειάρχες ή οι οικοδεσπότες του βυζαντινού µετώπου σκοτώθηκαν
προτού προλάβουν να δουν το φως της ηµέρας, ενώ οι ανύµφευτοι Άραβες πολεµιστές προτού
δύσει ο ήλιος είχαν νυµφευτεί τις Βυζαντινές γυναίκες. Βλ. Diwan Abu Tammam, ένθ’ αν., σ. 61.
Ο Π. Καρολίδης έδωσε τη δικιά του απόδοση βασιζόµενος στη φαντασία. Βλ. σηµ. 27, στ. 31.
67. H Μάυα ήταν η αγαπηµένη του ποιητή Γάιλαν ∆ου Αλ-Ρούµµα, την οποία παίνεψε σε
διάφορα ποιήµατά του. Βλ. Arberry A.J., ένθ’ αν., σ. 55.
68. Ο Γάιλαν ήταν ένας βάρδος ποιητής επί της δυναστείας των Οµεϋάδων. Βλ. The Diwan
of Ghailan ibn Uqbah known as Dhu’r-Rummuh, ed. Macartney, Cambridge: Cambridge
University Press 1919. Ο ποιητής ανακαλεί στη µνήµη µας την παραδοσιακή εικόνα του
φηµισµένου ποιητή Γάιλαν εκφράζοντας την αγαλλίαση και την χαρά του µπροστά στην
κατεστραµµένη πόλη, την Αµµωρία, όπως έκανε προηγουµένως σε άλλη εποχή ο Γάιλαν στον
τόπο της αγαπηµένης του, της Μάιας, και στον επόµενο στίχο παροµοιάζει την Αµµωρία σαν µία
ερωτοτροπούσα γυναίκα µε κόκκινες παρειές. Βλ. Stetkevych S.P., «The Abbasid Poet Interprets
History: Three Qasidahs by Abu Tammam» JAL X (1979), σ. 62.
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69. Επιστρέφει ο ποιητής στην εικόνα της παροµοίωσης της πόλης µε γυναίκα. Βλ. στ. 1516-17.
70. Αυτή η εικόνα της ταπείνωσης του Αµορίου από τους Άραβες είναι η ίδια µε την εικόνα
που ζωγράφισε ο ποιητής Σαµς Αλ-Ντίν Αλ-Κούφι όταν έπεσε η Βαγδάτη, ο φάρος του
χαλιφάτου των Αββασιδών, στα χέρια των Μογγόλων το 1258. Οι στίχοι είναι απίστευτα
εκφραστικοί και συνδυάζουν τα δύο φρικτά συµβάντα:

»ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺡ ﺃﺩﻣﻌﻰ ﺃﺟﻔﺎﻧــﻰ * ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪﻛﻤﻮ ﻓﻤﺎ ﺃﺟﻔﺎﻧـﻰ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﻴﻨﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺎﺀﺕ ﺩﺍﺭﻛﻢ * ﻣﺎ ﺭﺍﻗﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺇﻧﺴــــﺎﻥ
ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺃﻫﻠﻬـــﺎ * ﺃﻫﻠﻰ ﻭ ﻻ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﺟﻴﺮﺍﻧــﻰ

ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻛــﻢ* ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻴـﺮﺍﻥ

«ﻣﺎﻟﻰ ﺃﺭﺩﺩ ﻧﺎﻇـﺮﻯ ﻭ ﻻ ﺃﺭﻯ * ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧــﻮﺍﻥ

«Άν τα δάκρυα δεν φουσκαλιάσουν τα βλέφαρά µου
τώρα που σας έχασα, τί θα µε παρηγορήσει;
από τότε που ερήµωσε ο τόπος σας, η κόρη του µατιού µου
δεν ευχαριστιέται να προσβλέπει σε κανένα
τα σπίτια δεν τα ορίζουν πια οι αφέντες που γνώριζα,
ούτε και οι γείτονες είναι οι δικοί µου
και κατόπιν σας τον τόπο της ζωής
κατέβαλε η συµφορά, η ερήµωση και η φωτιά
γυρεύω µε το βλέµµα µου ένα γύρω µα
δεν βλέπω αγαπηµένους µέσα στον ντουνιά».
Βλ. Ίµπν Σάκερ Aλ-Κάτµπυ, Φαουάτ Aλ-Ωαφεϊάτ (Το Πέρασµα των Θανόντων), έκδ. Μπουλάκ
1299 εγ., τόµ. Ι, σσ. 237-239.
71. Βλ. στ. 32.
72. Το κακό τέλος πού έπληξε τους Βυζαντινούς ήταν για τους Άραβες καλό τέλος. Βλ.
Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., σ. 63.
73. Η διαµάχη µεταξύ Βυζαντινών και Αράβων αφορούσε τη θρησκεία. Ο Νικηφόρος
Φωκάς µάς επιβεβαιώνει αυτή την πτυχή λέγοντας: «...εἰς βλάβην µὲν καὶ ἀπώλειαν τοῦ
χριστωνύµου λαοῦ καὶ ἀδοξίαν τῶν κραταιοτάτων ‘Ρωµαίων εἰς ἔπαρσιν δὲ καὶ
γαυρίαµα τῶν ἀλαζόνων τῆς Ἄγαρ υἱῶν καὶ ἀρνητῶν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν». Βλ.
Dennis T.G., Three Byzantines Treatises, Text, Translation, and Notes, Dumbarton Oaks
Research Library and Collection. Washington. D. C. 1985 (CFHB) vol. XXV, σ. 198.
74. Η ποιητική εικόνα αυτή ολοκληρώνεται και συµπληρώνεται στον στ. 44.
75. Ο ποιητής χρησιµοποιούσε την λέξη « – ﻗﻀﺐqudub» – ως λογοπαίγνιο. Η ίδια λέξη στην
αραβική γλώσσα αποδίδει ετυµολογικά και γλωσσικά δύο έννοιες, από τη µία σηµαίνει «ξίφος»,
και από την άλλη σηµαίνει «πέος». Για αυτό καταλήξαµε να µεταφράσουµε την λέξη ως
«φθοροπάρθενα ξίφη», ώστε να διατηρήσουµε την υπολανθάνουσα έννοια του στίχου. Βλ.
Badawi M.M., ένθ’ αν., σ. 52; Οικονοµάκης Ν., «Ο χιτώνας του Μωάµεθ στο ποίηµα του
Θεοδοσίου του ∆ιακόνου Άλωσις της Κρήτης» Κρητικά Χρονικά 27 (1987), σ. 230, σηµ. 3.
76. Ο στίχος φανερώνει το ταλέντο του ποιητή, ο οποίος πέτυχε να αναφέρει το όνοµα του
Αλλάχ τρεις φορές σε ένα στίχο, πράγµα που αποδεικνύει την τέλεια ισορροπία και τον
εσωτερικό ρυθµό συµπεριλαµβανοµένου µεταφορικώς του ονόµατος του ιδίου του χαλίφη:
«Tadbiru mu'tasimin bi'l-lahi muntaqimin
li'l-lahi murtaghibin fi'l- lahi murtaqibi».
Βλ. Badawi M.M., ένθ’ αν., σ. 54. Οι στίχοι από 37 έως 41 είναι αφιερωµένοι στον χαλίφη ΑλΜοετάσιµ. Ο Αµπού Ταµµάµ έγραψε διάφορους τέτοιους στίχους σε άλλα ποιήµατα για να
επαινέσει τον Αλ-Μοετάσιµ:
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»ﻏﺪﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻌﻤﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ * ﻣﻨﻮﺭ ﻭ ﺣﻒ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﻋﺬﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ
«ﺑﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻠﺠـــــــﺄ * ﻭ ﻣﻌﺘﺼﻤﺎ ﺣﺮﺯﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﺋـــــﻞ

«Της βασιλείας οι αυλές και οι κοσµοπληµµύρητες
οικίες έγιναν φωτεινές
και οι κήποι της οι όµορφοι άνθισαν και
οι γούρνες της έτρεξαν πόσιµο νερό
µ’ εκείνον τον θεοπροσήλωτο (Mutasim billah)
που έγινε
άσυλο, καταφυγή και φυλαχτό (mutasim) για
κάθε πονεµένο». Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ
ΙΙΙ, σ. 79.
77. Από τα στρατιωτικά κείµενα του Νικηφόρου αντλούµε τη σηµαντική πληροφορία που
αφορά στις ανταλλαγές πρεσβειών µεταξύ Βυζαντίου και άλλων κρατών. Ο Νικηφόρος
συνιστούσε στον λαό να µην εµφανίζει τον πλούτο του και τις όµορφες γυναίκες µπροστά στους
πρέσβεις του οποιουδήποτε ισοδύναµου κράτους, όπως του χαλιφάτου: «...χρή µήτε πλοῦτον
µήτε γυναικῶν κάλλη ἐµφανίζειν αὐτοῖς». Bλ. Dennis T.G., ένθ’ αν., σ. 124]
78. Ο ποιητής αποδίδει στον χαλίφη ένα από τα χαρίσµατα πού χαρακτηρίζουν τον προφήτη
Μωάµεθ, όπως αναφέρονται στην πηγή που ακολουθεί:

، آﺎن آﻞ ﻧﺒﻰ ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻰ ﻗﻮﻣﻪ وﺑﻌﺜﺖ ﻟﻜﻞ أﺣﻤﺮ وأﺳﻮد، أﻋﻄﻴﺖ ﺥﻤﺴﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﻦ أﺣﺪ ﻗﺒﻠﻰ:ﻗﺎل ﺹﻠﻌﻢ...»
 وﻧﺼﺮت ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻬﺮ وأﻋﻄﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ،  وﺟﻌﻠﺖ ﻟﻰ اﻷرض ﻃﻴﺒﺔ وﻃﻬﻮرا، وأﺣﻠﺖ ﻟﻰ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
«اﻟﻜﻠﻢ
« ...είπε ο προφήτης: µου δόθηκαν πέντε [αγαθά] που δεν έχουν δοθεί σε κανέναν άλλον πριν
από µένα. Κάθε προφήτης αποστελλόταν στον ίδιο τον λαό του, ενώ εγώ στάλθηκα σε κάθε
κόκκινο και µαύρο [εννοεί στους πάντες], µου άξιζαν τα λάφυρα, µου έγινε η γη αγαθή και αγνή,
η τροµερή µου φήµη έφτανε ένα µήνα πρίν από µένα και µου δόθηκε το χάρισµα του λόγου». Bλ.
Ίµπν Αλ-Αθήρ (630†εγ./1233µ.Χ), Αλ-Μάθαλ Αλ-Σαήρ φι Αντάµπ Αλ-Κάτεµπ ωά Αλ-Σαέρ (Η
Ισχύουσα Παροιµία στη Λογοτεχνία του Συγγραφέα), έκδ. Νάχντετ Μίσρ, Κάιρο 1959, τοµ. 4, σσ.
4 -5.
79. Ο ποιητής εννοεί εδώ το ρήγµα που ανοίγεται µεταξύ δύο πύργων και από εκεί
εισέβαλαν οι Άραβες. Ο Αλ-Ταµπάρι αναφέρει:

« ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺽﻊ اﻟﺬى وﺹﻒ ﻟﻠﻤﻌﺘﺼﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ،  ﺣﺘﻰ إﻧﻬﺪم اﻟﺴﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺟﻴﻦ...»
«...µέχρι που κατέρρευσε το τείχος µεταξύ δύο πύργων, από το µέρος που περιγράφθηκε στον Αλ
Μουτάσιµ ότι δεν οχυρώθηκε καλά». Bλ. Αλ-Τάµπαρι, ένθ’ αν., τόµ. 9, σ. 65. Οι βυζαντινές
πηγές επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία: Θεοφ. Συνεχ., σ. 130: «...ἔλθετε τοιγαροῦν κατὰ

τοὺς πύργους ἐκείνους, ἔνθα µὲν βοδιον ἄνωθεν λίθινον ἔξωθεν δὲ λέων ἐκ µαρµάρου
ἐφίσταται».
80. Παροµοιάζει ο ποιητής την ηµέρα της µάχης µε την ηµέρα του Μπάντρ, πετυχαίνοντας
έτσι για άλλη µία φορά να συνδέσει τη θέση του χαλίφη µε τη θέση του προφήτη Μωάµεθ. Όλη
η εικόνα είναι εµπνευσµένη από το Κοράνι:
{( ﴾ }ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ17) ﴿ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺭﻣﻴﺖ ﺇﺫ ﺭﻣﻴﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺭﻣﻰ
Κεφάλαιον Η΄ Τα Λάφυρα: «(17) δὲν φονεύετε ὑµεῖς αὐτούς, ἀλλ’ ὁ Θεός. Ὅταν
ἀκοντίζῃς, δεν εἶσαι σύ ὁ ἀκοντίζων, εἶναι αὐτὸς ὁ Θεὸς». Bλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’
αν., σ. 168.
81. Οµιλεί για τους κατοίκους του Αµορίου.
82. Για τις συνθήκες της µάχης και της πολιορκίας, όπως αναφέρονται στον Αλ-Τάµπαρι, βλ.
Αλ-Τάµπαρι, ένθ’ αν., τόµ. 9, σ. 57 κ.εξ. Vasiliev A.A., ένθ’ αν., τόµ. Ι, σσ. 295-310. The
History of al-Tabari (Tarikh al-rusul wa’lmuluk), vol. XXXIII, Storm and Stress along the
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Northern Frontiers of the Abbasid Caliphate, translated and annotated by Bosworth C.E. –Series:
Bibliotheca Persica. State University of New York Press (SYNY) 1991, σσ. 97-121.
83. Ο βυζαντινός χρονογράφος Ιωάννης Ζωναράς µετέφερε αυτή την εικόνα µε
γλαφυρότητα: «γυναῖκες δὲ καὶ παῖδες καὶ µειρακίσκοι εἰς πολλὰς χιλιάδας
συναριθµούµενοι ἀπήχθησαν δορυάλωτοι». Bλ. Epitomae Historiarum, έκδ. Dindrof I.,
τόµ. ΙΙΙ, XV, 29, σσ. 378-379.
84. Εννοεί ότι η βρώση και η πόση αποκτώνται µόνο µε τη δύναµη των δοράτων και των
ξιφών και ότι η πηγή της ζωής των υπηκόων του χαλίφη εκπορεύεται από τον ίδιο τον θάνατο
των εχθρών. Bλ. Sperl S., «Islamic Kinship and Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th
Century» JAL VII (1977), σ. 30.
85. Ο Π. Καρολίδης αναφέρει, στη µελέτη του « Η πόλις Αµόριον» (σ. 239), ότι ο χαλίφης
Αλ-Μα’µούν παρακάλεσε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να µην καταστρέψει την γενέτειρά του τη
Σωζόπετρα ή Ζάπετρα. Όµως ο αυτοκράτορας δεν του έδωσε καµία σηµασία και την κατέστρεψε
ολοσχερώς, πράγµα που επηρέασε τον χαλίφη και πέθανε από τον καηµό του, αφού ανέθεσε πριν
ξεψυχήσει το χρέος για εκδίκηση στον αδελφό του, Αλ-Μοετάσιµ. Ο Π. Καρολίδης αναµφίβολα
αναφερόταν µόνο στις βυζαντινές πηγές. Βλ. Θεοφ. Συνεχ., σ. 124: «...ἐγένετο ἐκεῖθεν διὰ

γραµµάτων προτρέψασθαι ἀναχωρεῖν τὸν Θεόφιλον εἰς τῆς πατρίδος αὐτοῦ, κ¨ν οὐκ
εἶχέ πως τὸν ἀκούοντα». Η Σωζόπετρα δεν ήταν η γενέτειρα του Αλ-Μα’µούν, όπως
ισχυρίζονταν οι βυζαντινές πηγές. Θεοφ. Συνεχ., σ. 124: «...καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Σωζόπετραν
ἐκπολιορκήσας πατρίδα τυγχάνουσαν τοῦ ἀµεραµνουνὴ». Ο Γενέσιος, Regum Libri
Quattuor, έκδ. Lesmüller-Werner Thurn, σ. 45: «..κατὰ τῶν υἱῶν Ἰσµαηλιτῶν τὴν χώραν
σὺν πλήθει πολλῷ προχωρεῖ καὶ αἰχµαλωσίαν παντοδαπῆ παρυφίστησιν, ὡς καὶ
παρεµβαθῦναι τοῖς ἐσωτέροις µέρεσι ταύτης αὐτῇ τε τῇ πατρίδι προσεµπελάσαι τοῦ
τότε κρατοῦντος ἀµεραµνουνῆ, ἥτις Σωζόπετρα προσηγόρευται». Ο Ζωναράς, XV, 29
τοµ. ΙΙΙ, σ. 376: «...ἔαρος δ’ ἐπιστᾶντος κατὰ τῶν Ἀγαρηνὼν ὁ βασιλεὺς καὶ πάλιν ᾖρε
τὰ ὅπλα καὶ πολλὰ τῆς Συρίας ἐξεπόρθησε καὶ πόλεων ἐκράτησε καὶ αὐτῆς τῆς
Σωζόπετρας, ἥ πατρὶς ἐτύγχανε τοῦ ἀµερουµνὴ καὶ ταῦτα πολλὰ δεοµένου ἐκείνου
φείσασθαι τῆς πατρίδος αὐτοῦ». Ο Γεώργιος Μοναχός, σ. 798: «...τούτοις ἐπαρθεὶς ὁ
βασιλεὺς ἐξῆλθε µετὰ Μανουὴλ καὶ τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ στρατοῦ παντὸς κατὰ
τῶν Ἀγαρηνῶν, καὶ εὐπετῶς τήν τε Ζάπετρον καὶ τὸ Σαµόσατον, πλούτῳ κωµῶν
καὶ δυνάµει τότε διὰ τὸ τὸν ἀµερουµνῆ ἐκεῖθεν εἶναι».
Μάλλον προσπάθησαν οι Βυζαντινοί αργότερα µετά την καταστροφή του Αµορίου να τους
απαλύνουν τον πόνο ταυτίζοντας τη Σωζόπτερα µε τη γενέτειρα του χαλίφη. Βλ. Vasiliev A.A.,
ένθ’ αν., σ. 140.
Οι αραβικές πηγές έδωσαν µία δραµατική εικόνα στο γεγονός:

 واﻣﻌﺘﺼﻤﺎﻩ: وﺑﻠﻐﻪ أن هﺎﺷﻤﻴﺔ ﺹﺎﺣﺖ وهﻰ ﻓﻰ أﻳﺪى اﻟﺮوم،  و ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻓﺎﺳﺘﻌﻈﻤﻪ... » -1
. « وﻧﻬﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ،  و ﻧﺎدى ﺑﺎﻟﻨﻔﻴﺮ اﻟﻌﺎم،  ﻟﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ: ﻓﺄﺟﺎب وهﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﻩ،
1 - «…αφού έφτασαν τα µαντάτα στον Αλ-Μοετάσιµ, τον κατέλαβε µεγάλη στενοχώρια,
και ειδοποιήθηκε ότι µια Χασιµέια φώναξε, ενώ ήταν στα χέρια των Ρωµιών, [λέγοντας]: «Ω
Μοετασιµά». Αµέσως αποκρίθηκε ενώ ήταν ξαπλωµένος [λέγοντας]: «εισακούστηκες,
εισακούστηκες», διέταξε την γενική σάλπιγγα [του πολέµου] και σηκώθηκε στην ώρα του». Βλ.
Ίµπν Χαλντούν, Αλ-Μουκαντέµα(τ) (Τα Προλεγόµενα), έκδ. Αλύ Άµπντ Αλ-Ωάχιντ Ωάφι,
Νάχντατ Μισρ, Κάιρο χ.χ., τόµ. Ι, σ. 262.

 ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﺎ وهﻮ ﺟﺎﻟﺲ،  واﻣﻌﺘﺼﻤﺎﻩ: و ﺑﻠﻐ ﻪ ان اﻣ ﺮأة هﺎﺷ ﻤﻴﺔ ﺹ ﺎﺣﺖ وه ﻰ أﺳ ﻴﺮة ﻓ ﻰ أﻳﺪى اﻟﺮوم... » - 2
. «  اﻟﻨﻔﻴﺮ اﻟﻨﻔﻴﺮ:  وﺹﺎح ﻓﻰ ﻗﺼﺮﻩ،  وﻧﻬﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ،  ﻟﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ: ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﻩ
2 - «... και ειδοποιήθηκε ότι µια γυναίκα Χασιµέια φώναξε, ενώ ήταν αιχµάλωτη στα χέρια
των Ρωµιών: «ωά Μοετασιµά = Ω Μοετάσιµ». Της αποκρίθηκε ενώ καθόταν στο κρεβάτι του:
«εισακούστηκες, εισακούστηκες» και σηκώθηκε αµέσως φωνάζοντας τους υπηκόους του στο
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παλάτι του: η σάλπιγγα, η σάλπιγγα [του πολέµου]». Βλ. Ίµπν Αλ- Αθήρ, ένθ’ αν., τόµ. 5, σ.
247.

 ﻓﺄﺣﻔﻈﻪ ذﻟﻚ و،  واﻣﻌﺘﺼﻤﺎﻩ: ﻓﺼﺎﺣﺖ،  وﻳﻘ ﺎل إن اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﺑﻠﻐ ﻪ أن روﻣ ﻴﺎ ﻟﻄ ﻢ أﺳ ﻴﺮة ﻓ ﻰ زﺑﻄﺮة... » -3
. « ﻧﺎﻓﺮا ﻋﻠﻰ دراﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮف وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻢ ﺑﻌﻤﺔ اﻟﻐﺰاة،  ﻓﺨﺮج ﻣﻦ ﻓﻮرﻩ، أﻏﻀﺒﻪ
3 - «...και λέγεται ότι ο Αλ-Μοετάσιµ ειδοποιήθηκε πως ένας Ρωµιός κολάφισε µία
αιχµάλωτη στη Σωζόπετρα, και εκείνη φώναξε: «Ω Μοετασιµά», πράγµα που τον εξόργισε και
αµέσως βγήκε βάζοντας µάλλινη κάπα και φόρεσε το κράνος των εισβολέων». Βλ. Αλ-Χαµύρι,
ένθ’ αν., σ. 285. Επίσης, βλ. Grégoire H., «Digénis Akritas et le Calif Mutasim» Annuaire de
l’Institut de Philologie et d’Histoire Oriental ΙΙΙ (=Mélanges Jean Capart) Bruxelles 1935, σσ.
161-165 (=του ιδίου, Autour de l’ épopée byzantine, Variorum Reprints, London 1975, XII).

،  ﻳﺤﻜ ﻰ أن ﺹ ﺎﺣﺐ ﻋﻤ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻠ ﻮك اﻟ ﺮوم آﺎﻧ ﺖ ﻋ ﻨﺪﻩ ﺷ ﺮﻳﻔﺔ ﻣ ﻦ وﻟ ﺪ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ رﺽ ﻰ اﷲ ﻋ ﻨﻬﺎ... » -4
 ﻻ ﻳﺄﺗﻰ: ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ،  واﻣﻌﺘ ﺼﻤﺎﻩ: ﻓ ﺼﺎﺣﺖ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ،  ﻓﻌ ﺬﺑﻬﺎ، ﻣﺄﺳ ﻮرة ﻓ ﻰ ﺥﻼﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﺑ ﻦ اﻟﺮﺷ ﻴﺪ
 وﺥ ﺮج و ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ،  ﻓ ﺒﻠﻎ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﻓ ﻨﺎدى ﻓ ﻰ ﻋ ﺴﻜﺮﻩ ﺑ ﺮآﻮب اﻟﺨ ﻴﻞ اﻟ ﺒﻠﻖ، ﻟﺨﻼﺹ ﻚ إﻻ ﻋﻠ ﻰ أﺑﻠ ﻖ
 » اﺷ ﻬﺪى ﻟ ﻰ ﻋﻨﺪ ﺟﺪك أﻧﻰ: وﻗ ﺎل،  وﺥﻠ ﺺ اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ،  و أﺗ ﻰ ﻋﻤ ﻮرﻳﺔ وﻓ ﺘﺤﻬﺎ، ﻋ ﺴﻜﺮﻩ ارﺑﻌ ﺔ اﻻف أﺑﻠ ﻖ
. « و ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮى أرﺑﻌﺔ اﻻف أﺑﻠﻖ، أﺗﻴﺖ ﻟﺨﻼﺹﻚ
4 - «...εξιστορείται ότι αυτός που ανέλαβε την διοίκηση του Αµορίου από τους βασιλείς
των Ρωµιών είχε κρατήσει µια γυναίκα ευγενικής καταγωγής από το σόι της Φατίµα (της κόρης
του προφήτη Μωάµεθ) αιχµάλωτη επί της βασιλείας του Αλ-Μοετάσιµ. Ενώ τη βασάνιζε ο
βασιλεύς του Αµορίου εκείνη φώναξε [λέγοντας] Ω Μοετασιµά. Της είπε ο βασιλιάς: για να
σωθείς, πρέπει ο λυτρωτής σου να έρθει καβαλικεύοντας το ασπρόµαυρο άλογο. Έφτασε η
είδηση αυτή στον Αλ-Μοετάσιµ και αµέσως διέταξε τα ασκέρια του να καβαλήσουν τα
ασπρόµαυρα άλογα. Ο ίδιος προπορεύτηκε του στρατού του µε 4000 ιππείς µε ασπρόµαυρα
άλογα και επιτέθηκε στο Αµόριον, το οποίο κατέκτησε και απελευθέρωσε την ευγενή γυναίκα
λέγοντάς της: µαρτύρησε στον παππού σου [τον προφήτη Μωάµεθ] ότι ήρθα να σε σώσω και
προπορεύτηκαν του στρατού µου 4000 ιππείς µε ασπρόµαυρα άλογα». Βλ. Αλ-Καλκασάντι,
Μαάθερ Αλ- Ενάφα φι Μα‘άλεµ Αλ-Χελάφα, έκδ. Άλαµ Αλ-Κότουµπ. Βηρυτός χ.χ., τόµ. ΙΙ, σ.
226.

 ﻓﺒﻠﻐﻪ أن إﻣﺮاة ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻮج،أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻗﺎﻋ ﺪا ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻧﺴﻪ و اﻟﻜﺄس ﻓﻰ ﻳﺪﻩ... » -5
 » ﻣﺎﻳﺠﻰء اﻟﻴﻚ: ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﺞ،  واﻣﻌﺘﺼﻤﺎﻩ: ﻓﺼﺎﺣﺖ،  وأﻧ ﻪ ﻟﻄﻤﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ، اﻟ ﺮوم ﻓ ﻰ ﻋﻤ ﻮرﻳﺔ
 ﻻ ﺷﺮﺑﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ وﻗﺘﻞ: وﻗﺎل،  ﻓﺨ ﺘﻢ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ اﻟﻜ ﺄس وﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻠﺴﺎﻗﻰ، « إﻻ ﻋﻠ ﻰ أﺑﻠ ﻖ
 وأﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮ أن ﻻ ﻳﺨﺮج أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ، اﻟﻌﻠ ﺞ ! ﺛ ﻢ ﻧ ﺎدى ﻓ ﻰ اﻟﻌ ﺴﺎآﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻰ ﻏﺰو ﻋﻤﻮرﻳﺔ
: وهﻮ ﻳﻘﻮل،  ﻓﻠﻤ ﺎ ﻓ ﺘﺢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ دﺥﻠﻬﺎ،  ﻓﺨ ﺮﺟﻮا ﻣﻌ ﻪ ﻓ ﻰ ﺳ ﺒﻌﻴﻦ أﻟ ﻒ أﺑﻠ ﻖ، ﻋﻠ ﻰ أﺑﻠ ﻖ
: وﻗﺎل ﻟﻠﺴﺎﻗﻰ،  وﻓ ﻚ ﻗﻴﻮد اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ،  وﺽ ﺮب ﻋ ﻨﻘﻪ،  وﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﺞ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻷﺳ ﻴﺮة اﻟ ﺸﺮﻳﻔﺔ،  ﻟﺒ ﻴﻚ، ﻟﺒ ﻴﻚ
.« وﻗﺎل اﻵن ﻃﺎب ﺷﺮب اﻟﺸﺮاب،  ﻓﻔﻚ ﺥﺘﻤﻪ وﺷﺮﺑﻪ، اﺋﺘﻨﻰ ﺑﻜﺄﺳﻰ اﻟﻤﺨﺘﻮم
5 - «...καθόταν [ο Αλ-Μοετάσιµ] στον χώρο διασκέδασής του κρατώντας το κύπελλο στο
χέρι του, όταν ειδοποιήθηκε ότι υπάρχει µία ευγενής γυναίκα αιχµάλωτη ενός από τους
σκληρούς αρχηγούς των Ρωµιών στο Αµόριο και ότι την κολάφισε κάποια µέρα. Εκείνη φώναξε:
Ω Μοετασιµά. Ο αρχηγός [ο άπιστος] της απάντησε λέγοντας σ’ αυτήν ότι «λυτρώνεσαι µόνο
από ένα καβαλλάρη επάνω σε ασπρόµαυρο άλογο». Ο Αλ-Μοετάσιµ σφράγισε το πιοτό του και
το έδωσε στον οινοχόο, και είπε· « δεν θα το πιω, αν δεν λυτρωθεί η ευγενής γυναίκα από την
αιχµαλωσία και δεν σκοτωθεί ο αρχηγός!». ∆ιέταξε τα ασκέρια να κατευθυνθούν ενάντια στο
Αµόριον και τους πρόσταξε να βαδίσουν µε ασπρόµαυρα άλογα. Εκείνα βγήκαν µαζί του µε
7000 ασπρόµαυρα άλογα. Όταν εκπόρθησε το Αµόριον και εισήλθε σ’ αυτό λέγοντας:
«εισακούστηκες, εισακούστηκες», ζήτησε αµέσως τον αρχηγό και του έκοψε τον λαιµό. Μετά
απελευθέρωσε την ευγενή γυναίκα και είπε στον οινοχόο: φέρε µου το σφραγισµένο κύπελλό
µου. Το ξεσφράγισε και ήπιε λέγοντας: «τώρα το πιοτό ευφραίνει». Βλ. Αλ-Χάνµπαλι, Σαδαράτ
Αλ-∆άχαµπ φι Αχµπάρ µαν ∆άχαµπ (Τα Θρύψαλα του Χρυσού), έκδ. Νταρ Αλ-Μασίρα. Βηρυτός
χ. χ., τόµ. ΙΙ, σ. 63.

Το ποίηµα του Αµπού Ταµµάµ για την άλωση του Αµορίου
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 و،  و أﻧﺸﺪﻩ ﻗﺼﻴﺪة ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﺰﺑﻄﺮة و ﻣﻠﻄﻴﺔ و اﻟﺜﻐﻮر، » دﺥﻞ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ: و ﻳﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد، ﻳﺤﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎم
»ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺓ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻰ * ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺮﺗﻜـﺐ
«ﻫﺐ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﻣﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ * ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﺗﻨﺘﻬــﺐ

«Συνάντησε ο Ιµπραήµ Ίµπν Αλ-Μάχντι τον χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ και του απήγγειλε ένα ποίηµα
υπενθυµίζοντάς του την συµφορά που έπληξε τη Σωζόπετρα, την Μελητινή και τις κλεισούρες, µε
σκοπό να τον παρακινήσει να εκδικηθεί ανακοινώνοντας το Τζιχάντ:
«Ω ζήλεια του Αλλάχ που είχες υποφέρει
ξεσηκώσου να εκδικηθείς για τις βιασµένες γυναίκες
Σκέψου τους άνδρες που σκοτώθηκαν στα τείχη
και τα µωρά που αφανίστηκαν στο σφάξιµο».
Βλ. Αλ-Χαµύρι, ένθ’ αν, σ. 285; Vasiliev A.A., ένθ’ αν., τόµ. Ι, σ. 331.
86. Η µετάφραση του Arberry είναι πιο πιστή ιδιαίτερα στο δεύτερο ηµιστίχιο:
«You replied to (the call of) a Zibatrian voice, for which you poured
out the cup of slumber and the sweet saliva of loving maidens». Βλ. Arberry, ένθ’
αν., σ. 58.
87. Απευθύνεται ο ποιητής στον χαλίφη λέγοντάς του ότι, αν απαντούσε στη φωνή της
βασανισµένης γυναίκας από τη Σωζόπετρα µε διαπραγµατεύσεις και πρεσβείες, δεν θα είχε
κανένα αποτέλεσµα, όµως µε το ξίφος θα κατόρθωνε πολλά. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah,
ένθ’ αν., σ. 62.
88. Εννοεί ότι ο χαλίφης στόχευσε τα µεγάλα πράγµατα δίχως να ασχοληθεί µε τα µικρά,
δηλαδή κατατροπώνοντας την κύρια κολόνα (το Αµόριον) και όχι τα µικρά φρούρια και τα
αποµονωµένα χωριά του Βυζαντίου. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ. Ι, σ. 69.
89. Εδώ ο ποιητής εφιστά την προσοχή όλων στην εικόνα της σκόνης που αναδίδεται στον
ουρανό από τα ερείπια της κατεστραµµένης πόλης. Η εικόνα αυτή συµπληρώνει τον στ. 32, όταν
ο ποιητής επιχειρούσε να περιγράψει το ρηµαδότοπο Αµόριο. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah,
ένθ’ αν., σ. 64. Η εικόνα είναι εµπνευσµένη από τα εδάφια 24 και 25 του κεφαλαίου ΜΣΤ΄ Ελ –
Αχκάφ:

(24) ﴿ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻋﺎﺭﺿﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻭﺩﻳﺘﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻤﻄﺮ ﻧﺎﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺠﻠﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﻳﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ
{ ( ﴾ } ﺍﻟﻸﺣﻘﺎﻑ25) ﺗﺪﻣﺮ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺑﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻜﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺰﻯ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

«(23) Ὅτε δὲ εἶδον νέφος προχωροῦν πρὸς τὰς κοιλάδας αὐτῶν, εἶπον µεταξὺ των: τὸ

νέφος τοῦτο φέρει ἡµῖν τὸν ὑετόν. - Οὐχί, ἀλλ' εἶναι ἐκεῖνο, οὗτινος τὴν ἔλευσιν
ἐπεσπεύσατε, εἶναι ἄνεµος κοµίζων σκληρὰν τιµωρίαν (24) καὶ κατὰ διαταγὴν τοῦ
Κυρίου, θὰ καταστρέψει τὸ πᾶν. Τὴν ἐπιοῦσαν µόνον αἱ κατοικίαι αὐτῶν ἐφαίνοντο.
Οὕτως ἀνταµείβοµεν τοὺς ἐνόχους». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 499.
90. Η εικόνα είναι εµπνευσµένη από το Κοράνι:

﴾ (20) ( ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺃﻋﺠﺎﺯ ﻧﺨﻞ ﻣﻨﻘﻌﺮ19) ﴿ ﺇﻧﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﻳﺤﺎ ﺻﺮﺻﺮﺍ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﻧﺤﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ

{ }ﺍﻟﻘﻤﺮ

Κεφάλαιον Ν∆΄ Η Σελήνη: «(19) ἀποστείλαµεν κατ' αὐτῶν ἄνεµον σφοδρόν, ἐν
ἀποφράδι ἡµέρᾳ, πνέοντα ἀκαταπαύστως (20) καὶ ἀνήρπασε τοὺς ἀνθρώπους ὡς τὰ
µετὰ βίας ἐκριζούµενα στελέχη τῶν δενδροφοινίκων». Βλ. Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν.,
σ. 532.
91. Ο ποιητής έγραψε το όνοµα του αυτοκράτορα µε "Τ" αντί "Θ" µε αποτέλεσµα να
διαβαστεί Τούφλις –ﺗﻮﻓﻠﺲ. Το φαινόµενο της αλλοίωσης της προφοράς των τοπωνυµίων και
των κύριων ονοµάτων ήταν σύνηθες στις αραβοβυζαντινές πηγές (λ.χ. το όνοµα Muawia -
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 – ﻣﻌﺎﻭﻳﺔτο αναφέρει ο Θεοφάνης στην χρονογραφία του ως Μαυας. Το όνοµα Abd El Malik – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚαναφέρεται ως Αβιµέλεχ. Βλ. Theophanes, Chronographia, εκδ. De Boor, τοµ. Α,
σσ. 343, 371.
92. Ο στ. 50 συµπληρώνεται µε τον στ. 51. Ο Θεόφιλος προσπαθούσε να εξαγοράσει την
πόλη µε χρήµατα και δώρα, όµως η προσφορά του αντιµετωπίστηκε µε περιφρόνηση και
άρνηση. Bλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ άν., τόµ. Ι, σ. 70. Ο M. Canard στο παράρτηµά του στο
βιβλίο του Vasiliev µετέφρασε τον πρώτο στίχο και τον υπ’ αριθµόν 50 στα Γαλλικά:
1ος – «les glaire est un messager plus veridique que les letters;
son tranchant manque la limite entre le serieux et le plaisant».
50ος – «des que Theophile eut vula guerre, - dont le nom derive de celui de la colere». Βλ.
Vasiliev A.A., ένθ’ αν., σ. 334.
93. Ο ποιητής εδώ εννοεί τις δύο πρεσβείες που έστειλε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος· η πρώτη
όταν ηττήθηκαν οι δυνάµεις του από τον αραβικό στρατό, υπό την ηγεσία του Αλ-Αφσίν και για
την οποία αναφέρει ο Γενέσιος, σ. 44: «...πρὸς εἰρηνικὰς συµβάσεις ὁ βασιλεὺς τοὺς

Ἰσµαηλίτας µνηστεύεται, ἐκπέµπων πρέσβυν τὸν µοναχὸν Ἰαννῆν, τότε τοῖς
Ἀγαρηνοῖς καὶ ἡµῖν κατὰ πρεσβείαν φανέντα γε ἐπιτήδειον. Ἐπεπάρχει γὰρ τὰ πρὸς
διαλλαγὴν ἀµφοτέρων ἁρµόδια, δώροις ἁδροῖς παρ' αὐτῶν τοῦ δέοντος µὴ ἐκστάς,
ὡς ἐπιθαυµάζειν τὸν ἀµεραµνουνῆ πάνυ καὶ οἷς περὶ αὐτὸν ἐγινώσκετο, καὶ ἀξιοῦν
αὐτὸν περὶ ὧν ἐθέλοι τυγχάνειν ἠξιωµένων». Ή µετά την άλωση του Αµορίου
επικαλούµενος τον οίκτο του χαλίφη και ζητώντας του να είναι εύσπλάχνος προς τους
αιχµαλώτους: «...τὴν τοῦ ἀµεραµνουνῆ ἀναστεῖλαι ὀργὴν διὰ πρέσβεων δώροις τιµίοις

καὶ ὑποσχέσεσι µεγαλοδωρεῶν ἐκδυσωπούντων αὐτόν· ἀλλ' οὐ πείθουσι ζηλοτυποῦντα τὴν ὁµοίαν ἐνδείξασθαι ἀνταπόδοσιν. Ἐξουθένει γὰρ αὐτοὺς τῆς πρεσβείας,
τῆς ἀποστολῆς διεκωµóδει, τῆς δειλίας κατελοιδόρει, καὶ διὰ µέσου χρόνου
καταλιµπάνει µετεωρίζεσθαι». Βλ. αυτόθι, σ. 45.
94. Ο δρόµος από την Σαµαρρά µέχρι το Αµόριο ήταν µακρύς. Αυτό σηµαίνει ότι ο
αραβικός στρατός διήνυσε µεγάλες αποστάσεις εντός της ενδοχώρας του Βυζαντίου. Ο ποιητής
εδώ παριστάνει την γη να σείεται από τον πανικό και τον φόβο της και χρησιµοποίησε την
«σεπτή γη» σε αντίθεση µε την «θάλασσα την ξέχειλη, την παλιρροϊκή» (στ. 51) για να δώσει την
αίσθηση της αχαλιναγώγητης κίνησης του αραβικού στρατού. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah,
ένθ’ αν., σ. 68.
95. Ο ποιητής εδώ τονίζει την ακεραιότητα του Αλ-Μοετάσιµ και ότι ο πρωταρχικός σκοπός
της εισβολής είναι η ίδια η τιµωρία και όχι η λαφυραγωγία. Η ίδια ποιητική εικόνα αποδίδεται
και στον στ. 54.
96. Ο ποιητής απευθύνεται στον αυτοκράτορα Θεόφιλο λέγοντας ότι το χαλιφάτο δεν έχει
ανάγκη από χρυσό. Η αληθινή ανάγκη είναι να εκδικηθεί για το πληγωµένο κύρος των Αράβων.
97. Ο ποιητής συνεχίζει το µοτίβο της επανάκτησης της χαµένης αξιοπρέπειας παροµοιάζοντας τον Αλ-Μοετάσιµ και τους µουσουλµάνους πολεµιστές µε λέοντες του δρυµού που
ορέγονται την κυριαρχία και όχι την αρπαγή και τα λάφυρα. Την ποιητική αυτή εικόνα θα
ολοκληρώσει ο ποιητής στον στ. 60. Bλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 70.
98. Είναι γεγονός ότι οι µουσουλµάνοι όταν πολεµούσαν, είχαν σκοπό ή να νικήσουν και να
απολαύσουν τις χαρές της νίκης ή να πεθάνουν προσδοκώντας τον παράδεισο που τους
υπόσχεται το Κοράνι. Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί είχαν προσέξει αυτή τη θρησκευτική πτυχή, στην
οποία προσέβλεπε κάθε µουσουλµάνος: Θεοφάνης, σ. 334: «...ὁ ἀποκτέννων ἐχθρόν, ἢ ὑπὸ
ἐχθροῦ ἀποκτεννόµενος εἰς παράδεισον εἰσέρχεται».
99. Οµιλεί για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο περιγράφοντας τη δειλία του, καθώς δραπέτευσε
όταν έµαθε περί της κυριαρχίας των Αράβων στο πεδίο της µάχης. Η ίδια εικόνα απαντάται στις
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βυζαντινές πηγές: Συµεών Μαγίστ., σ. 638: «...πολέµου γενοµένου ἡττηθεὶς ὁ βασιλεὺς
ἔφυγε, καὶ µετ’ αἰσχύνης ὑπέστρεψε µόλις διασωθεὶς».
100. Το µοτίβο στο δεύτερο ηµιστίχιο είναι εµπνευσµένο από το έξοχο ποίηµα του Κά‘αµπ
Ίµπν Ζουχάιρ, στο οποίο επαινεί τον προφήτη Μωάµεθ:

:(آﻌﺐ ﺑﻦ زهﻴﺮ ﻓﻰ راﺋﻌﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺪح اﻟﺮﺳﻮل )ص
ﻣﻦ ﺿﻴﻐﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﺨــﺪﺭﻩ * ﺑﺒﻄﻦ ﻋﺜﺮ ﻏﻴﻞ ﺩﻭﻧﻪ ﻏﻴــﻞ
:اﻟﻰ أن ﻳﻘﻮل
«»ﻣﻨﻪ ﺗﻈﻞ ﺣﻤﻴﺮ ﺍﻟﻮﺣﺶ ﺿﺎﻣــــﺰﺓ * ﻭ ﻻ ﺗﻤﺸﻰ ﺑﻮﺍﺩﻳﻪ ﺍﻷﺭﺍﺟﻴـﻞ
«Απ' τον φόβο του κρατάνε οι ζέβρες τις ανάσες
και στον τόπο του ακροπατούν».
Ο ποιητής περιέγραψε τα λιοντάρια του δρυµού και µετά µας µετέφερε στην αντίθετη πλευρά
όπου, οι ζέβρες κρατάνε τις ανάσες τους την ώρα που τρέµουν οι αρθρώσεις τους, ώστε να µην
τις καταλάβουν οι λέοντες. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ 72.
101. Αυτή η εικόνα του Θεοφίλου, µας θυµίζει την δραµατική εικόνα του χαλίφη ΑλΜουστ‘άσιµ (1242µ.Χ. έως 1258µ.X.) - Al Moustasim- ﺍﻟﻤﺴﺘﻌـﺼﻢ, όταν παρέδωσε στις 10
Φλεβάρη του 1258 µ.Χ. την Βαγδάτη στις µογγολικές δυνάµεις του Χουλάκου και µε την
αφορµή αυτή, είπε:

«»ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ * ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺣﺪﺕ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ

«Νοµίζουν ότι είναι εύκολη η υπόθεση;
του ξίφους όµως
οι κόψεις είναι αυτές που για την σύγκρουση ακονίστηκαν»
Βλ. Moustafa Taha Badr, Μέχνατ Αλ-Ισλάµ Αλ-Κώµπρα (H Μεγαλύτερη Κρίση του Ίσλαµ), έκδ.
Γενικός Αιγυπτιακός Οργανισµός του Βιβλίου, στη σειρά: Αλ-Αλφ Κετάµπ Αλ-Θάνυ 19992, σ.
176.
102. Το δεύτερο ηµιστίχιο κατά λέξη σηµαίνει «δραπέτευσε καβαλώντας το πιο γοργό άλογο
που είχε». «He gave over his nearest associates to avert disaster, and departed,urging on the
fleetest of his riding-beasts in flight». Βλ. Arberry, ένθ’ αν., σ. .58.
103. Κυριολεκτικώς ο ποιητής λέει στα υψώµατα της γης. «Put in charge of the high land to
overlook, speeded by fear, not by joy». Βλ. Arberry, ένθ’ αν., σ. 60. Η έννοια του στίχου, όπως
την κατανοούµε, είναι ότι ο αραβικός στρατός δέσποζε στις πεδιάδες και στα χαµηλά εδάφη
γύρω από το Αµόριο. Ο Θεόφιλος βλέποντας την κυριαρχία των Αράβων στα χαµηλά µέρη,
βρήκε τη σωτηρία στα υψώµατα και από εκεί δραπέτευσε. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’
αν., σ. 73.
104. Η εικόνα αυτή αποδίδει την αλαζονεία του αυτοκράτορα Θεοφίλου, όταν εισέβαλε στην
Σωζόπετρα και κατόπιν την κατέστρεψε. Οι βυζαντινές πηγές µας πληροφορούν για την
µεγαλοπρεπή υποδοχή των κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως στον Θεόφιλο µετά την
ταπείνωση του χαλιφάτου. Βλ. Συµεών Μαγίστ., σ. 634: «...ἱππικὸν ποιήσας, καὶ τὸ πρῶτον

βάϊον παίξας, ἅρµατι λευκῷ µὲν ἐποχησάµενος, χρώµατι δὲ τῷ βενέτῳ⋅
ἀµφιστάµενος, καὶ νικήσας ἐστεφανώθη, τῶν δήµων ἐπὶ βοώντων⋅ καλῶς ἦλθες,
ἀσύγκριτε φακτονάρη».
105. Εννοεί τους Βυζαντινούς πολεµιστές και κατοίκους του Αµορίου, που ωρίµασε
(=κάηκε) το δέρµα τους από την πυρκαγιά που έπληξε την πόλη, προτού ωριµάσουν τα σταφύλια
και τα σύκα. Το ποιητικό µοτίβο είναι εµπνευσµένο από Κοράνι:
{(﴾ } ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ56) ﴿ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﻀﺠﺖ ﺟﻠﻮﺩﻫﻢ ﺑﺪﻟﻨﺎﻫﻢ ﺟﻠﻮﺩﺍ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺬﻭﻗﻮﺍ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ
Κεφάλαιον ∆΄ Οι Γυναίκες:
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«(59) τοὺς ἀρνηθέντας νὰ πιστεύσωσιν εἰς τὰ σηµεῖα ἡµῶν θὰ προσεγγίσωµεν εἰς τὰς

φλόγας τοῦ πυρός, ὅταν δὲ κατακαῇ τὸ δέρµα αὐτῶν, θὰ δώσωµεν αὐτοῖς ἕτερον
δέρµα ἵνα οὕτω βασανισθῶσι σκληρότερον. Ὁ Κύριος εἶναι κραταιὸς καὶ σοφὸς». Βλ.
Το Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 87.
106. Οι Βυζαντινοί έλεγαν ότι η πόλη θα µπορούσε να καταληφθεί µόνο κατά την εποχή που
ωριµάζουν τα σταφύλια και τα σύκα δηλ. τον Αύγουστο. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ.
Ι, σ. 70. Οι αραβικές πηγές ασχολήθηκαν µε τις προφητείες που αφορούν την άλωση του
Αµορίου:

 آ ﻨﺖ أﻧ ﺎ وﻳﺤﻴ ﻰ ﺑ ﻦ أآ ﺜﻢ ﻧ ﺴﻴﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ وه ﻮ ﻳ ﺮﻳﺪ ﺑ ﻼد اﻟ ﺮوم ﻓﻤ ﺮرﻧﺎ:ﻗ ﺎل ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﻳﺤﻴ ﻰ... » -1
 ﻻ إﻧﻤﺎ ﻳﺪﺥﻠﻬﺎ ﻣﻠﻚ أآﺜﺮ أﺹﺤﺎﺑﻪ: ﻗﺎل. اﻳﻬﺎ اﻟﺮاهﺐ أﺗﺮى هﺬا اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺪﺥﻞ ﻋﻤﻮرﻳﺔ: ﻓﻘﻠﻨﺎ، ﺑﺮاهﺐ ﻓﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
« أﻧﺎ و اﷲ ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ أآﺜﺮ ﺟﻨﺪى أﺗﺮاك وهﻢ أوﻻد زﻧﺎ:أوﻻد زﻧﺎ ﻓﺄﺗﻴﻨﺎ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻓﺄﺥﺒﺮﻧﺎﻩ ﻓﻘﺎل
1 - «...είπε ο Σουλεϊµάν Ιµπν Ιέχεια: εγώ και ο Ιέχεια Ιµπν Άκθαµ πορευόµασταν µε τον
Αλ-Μοετάσιµ προς την χώρα των Ρωµιών. Καθώς περνούσαµε δίπλα από κάποιο µοναχό τον
σταµατήσαµε λέγοντας: µοναχέ, βλέπεις εκείνο τον βασιλέα να µπαίνει [καταλαµβάνει] στο
Αµόριο. Απάντησε εκείνος λέγοντας: «όχι»· θα το καταλάβει ένας βασιλιάς που οι περισσότεροι
στρατιώτες του είναι υιοί µοιχαλίδων. Πήγαµε στον Αλ-Μοετάσιµ πληροφορώντας τον και είπε:
Μά τον Αλλάχ! για µένα οµιλούν! Οι περισσότεροι στρατιώτες µου είναι Τούρκοι, υιοί
µοιχαλίδων». Βλ. Αλ-Χαµύρι, ένθ’ αν., σ. 674.

 إﻧﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻰ آﺘﺒﻨﺎ أن ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ: و راﺳﻠﺘﻪ اﻟﺮوم، أهﻞ اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ آﺎﻧﻮا ﺣﻜﻤﻮا ﺑﺄن اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻤﻮرﻳﺔ... » -2
 و ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻬﻮر ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮد و، ه ﺬﻩ ﻻ ﺗﻔ ﺘﺢ أﻻ ﻓﻰ وﻗﺖ إدراك اﻟﺘﻴﻦ و اﻟﻌﻨﺐ
 اﻟﺴﻴﻒ أﺹﺪق: ﻓﻠ ﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﻄﺎﺋﻰ...  و أآ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﺘﺤﻬﺎ و أﺑﻄ ﻞ ﻣ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻮﻩ،  ﻓﺄﺑ ﻰ أن ﻳﻨ ﺼﺮف، اﻟ ﺜﻠﺞ
«أﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ هﻮ أﺣﺴﻦ إﺑﺘﺪاءاﺗﻪ
2 - «...οι αστρολόγοι έκριναν ότι ο Αλ-Μοετάσιµ δεν θα καταλάβει το Αµόριο και του
έγραψαν ότι: βρίσκουµε στα βιβλία µας ότι η πόλη µας δεν πέφτει, αν δεν έρθει η εποχή των
σταφυλιών και των σύκων. Και µεταξύ ηµών και της εποχής εκείνης µήνες γεµάτοι κρύο και
χιόνι που δεν µπορείς να υποστείς. Ο Αλ-Μοετάσιµ αρνήθηκε να φύγει και την πολιόρκησε
σθεναρά µέχρι που την κυρίευσε, αναιρώντας έτσι αυτά που ισχυρίστηκαν οι αστρολόγοι. Την
αφορµή αυτή είπε ο Αµπού Ταµµάµ: Το ξίφος οιωνίζεται πιστότερα απ’ τα βιβλία και είναι από
τα καλύτερα ποιητικά προοίµιά του». Βλ. Αλ-Μουαζάνα Μπαϊν Άµπι Ταµµάµ ωά Αλ Μπουχτόρι,
ένθ’ αν., σ. 31.

و ﺟ ﺎء ﻓ ﻰ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﺹﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺤﻮن ﻋﻤﻮرﻳﺔ و ﻳﻈﻬﺮون ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ و ﻳﺴﺒﻮن ذرارﻳﻬﺎ...» -3
 ﻓﺼﺪق اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل و ﺣﻘﻖ اﻟﺨﺒﺮ." " ﺷ ﻌﻮرهﻢ ﺷ ﻌﻮر اﻟﻨ ﺴﺎء و ﺛ ﻴﺎﺑﻬﻢ ﺛ ﻴﺎب اﻟ ﺮهﺒﺎن:ﺣ ﻴﺚ ﻗﺎﻟ ﻮا ﻓ ﻰ ﻧﻌ ﺘﻬﻢ
«اﻟﻌﻴﺎن
3 - «...αναφέρθηκαν στον λόγο τα χαρακτηριστικά εκείνων που θα κυριεύσουν το Αµόριο,
θα σκοτώσουν τους µαχητές του και θα αιχµαλωτίσουν τα παιδιά του: «τα µαλλιά τους µοιάζουν
µε τα µαλλιά των γυναικών και τα ρούχα τους µοιάζουν µε τα ρούχα των µοναχών». Πράγµατι, η
προφητεία επαληθεύτηκε στην πράξη µε την άλωση». Βλ. Αλ-Γκάχεζ, Ρασάηλ Αλ-Γκάχεζ, έκδ.
Μακτάµπετ Αλ Χάν-κυ, Κάιρο 1979, σ. 368.
107. Εδώ ο ποιητής µιλά έµµεσα για κάποια άτοµα πού ήταν στον αραβικό στρατό, αλλά οι
ψυχές τους έτρεφαν µίσος και ήταν έτοιµες να προδώσουν τον ίδιο τον χαλίφη Αλ- Μοετάσιµ. Ο
Αλ-Τάµπαρι µας δίνει µία περιεκτική εικόνα για την απόπειρα προδοσίας σε βάρος του χαλίφη:

 ﻓﻘ ﺒﻞ اﻟﻌ ﺒﺎس ذﻟ ﻚ ودس رﺟ ﻸ ﻳﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﺎرث اﻟ ﺴﻤﺮﻗﻨﺪى ﻗ ﺮاﺑﺔ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻮﺽﺎح – وآﺎن اﻟﻌﺒﺎس...»
 ﻓﺼﻴﺮﻩ اﻟﻌﺒﺎس رﺳﻮﻟﻪ وﺳﻔﻴﺮﻩ اﻟﻰ اﻟﻘﻮاد ﻓﻜﺎن ﻳﺪور- ﻳ ﺄﻧﺲ ﺑ ﻪ وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎرث رﺟ ﻸ أدﻳ ﺒﺎ ﻟﻪ ﻋﻘﻞ و ﻣﺪاراة
ﻓ ﻰ اﻟﻌ ﺴﻜﺮ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺄﻟ ﻒ ﻟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاد وﺑﺎﻳﻌﻮﻩ وﺑﺎﻳﻌﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺥﻮاص وﺳﻤﻰ ﻟﻜﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاد اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ
 إذا اﻣﺮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺜﺐ آﻞ رﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺽﻤﻨﺎﻩ أن:رﺟ ﻸ ﻣ ﻦ ﺛﻘﺎت أﺹﺤﺎﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻳﻌﻪ وآﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ وﻗﺎل
 ﻧﻌﻢ ﻓﻮآﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻌﻪ ﻣﻦ: ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻓﻶن ان ﺗﻘﺘﻞ ﻓﻶﻧﺎ ﻓﻴﻘﻮل:ﻳﻘ ﺘﻠﻪ ﻓﻀﻤﻨﻮا ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻳﻌﻪ
ﺥﺎﺹ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺼﻢ وﻣﻦ ﺥﺎﺹﺔ اﻹﻓﺸﻴﻦ ﺑﺎﻹﻓﺸﻴﻦ وﻣﻦ ﺥﺎﺹﺔ أﺷﻨﺎس ﺑﺄﺷﻨﺎس ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻳﻌﻪ ﻣﻦ اﻷﺗﺮاك
 ﻓﻠﻤ ﺎ أرادوا أن ﻳﺪﺥﻠ ﻮاﻟﺪرب وه ﻢ ﻳ ﺮﻳﺪون أﻧﻘ ﺮة وﻋﻤ ﻮرﻳﺔ و دﺥ ﻞ اﻹﻓ ﺸﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣ ﻴﺔ.ﻓ ﻀﻤﻨﻮا ذﻟ ﻚ ﺟﻤ ﻴﻌﺎ
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ﻣﻠﻄ ﻴﺔ أﺷ ﺎر ﻋﺠ ﻴﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺒﺎس أن ﻳ ﺜﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺘ ﺼﻢ ﻓ ﻰ اﻟﺪرب وهﻮ ﻓﻰ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻪ
«...اﻟﻌﺴﺎآﺮ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد
«...δέχθηκε ο Αλ-‘Αµπάς αυτό και έστειλε κάποιον άνδρα ονοµαζόµενο Αλ-Χάρεθ ΑλΣαµαρκάντι, συγγενή του Ουµπάιντ Αλλάχ Ιµπν Αλ-Ωανντάχ, ο οποίος ενέπνεε εµπιστοσύνη
στον Αλ-‘Αµπάς. Ο Αλ-Χάρεθ ήταν άνθρωπος συνετός και λόγιος. Ο Αλ-Αµπάς τον έκανε
πρέσβη και αγγελιαφόρο του προς τους ηγέτες. Εκείνος τριγυρνούσε στο στρατόπεδο µε σκοπό
να κερδίσει την εµπιστοσύνη µιας οµάδας ηγετών, ώστε να τον υποδείξουν ως αρχηγό, πράγµα
που επιτεύχθηκε, και δείχνοντας την αφοσίωση τους, συγκεκριµένα ο Χαουάς. Ο Αλ-Χάρεθ
κατονόµασε σε κάθε ένα από τους ηγέτες του Αλ-Μοετάσιµ που τον εξέλεξαν ως αρχηγό και
τους ανέθεσε την εξής αποστολή: «όταν διατάξω, θα επιτεθεί κάθε άνδρας από σας σ’ εκείνον
που του αντιστοιχεί και να τον σκοτώσει. Αυτοί του το εγγυήθηκαν και έλεγε σε κάθε άνδρα από
αυτούς που τον εξέλεξαν: εσύ δείνα, θα αναλάβεις να δολοφονήσεις τον δείνα και του
απαντούσε: ναι. Τότε ανέθεσε σε εκείνους τους άνδρες που τον εξέλεξαν να αποτελειώσουν τον
Αλ-Μοετάσιµ. Το ίδιο απαίτησε από τους άνδρες του Αλ-Αφσίν και από τους άνδρες του Ασνάς.
Όταν επιχείρησε να µπει [ο αραβικός στρατός] στον δρόµο και κατευθυνόµενος προς την
Άγκυρα και το Αµόριο, ο Αλ-Αφσίν εισχώρησε από την πλευρά της Μαλατίας. Ο Ουγκάιφ
παρακίνησε τον Αλ-‘Αµπάς να αδράξει την ευκαιρία και να σκοτώσει τον Αλ-Μοετάσιµ που
βάδιζε στον δρόµο, ενώ είχαν µείνει λίγοι στρατιώτες µαζί του, και να επιστρέψει στην
Βαγδάτη...». Βλ. Αλ-Τάµπαρι, ένθ’ αν., τόµ. 9, σ. 66. Βλ. επίσης υποσηµ. 106, όπου µιλά ο ΑλΜοετάσιµ για τους Τούρκους ως υιούς µοιχαλίδων. Ο στίχος έχει δύο στόχους: 1ος : απευθύνεται
µ’ έντονο τόνο στις ψυχές των ατόµων που σκέφτηκαν να τον προδώσουν και λέει ότι, έστω και
αν αλείφονταν (=οι ψυχές τους) µε µόσχο, µε σκοπό να εξαγνιστούν, δεν θα µπορούσαν να
γίνουν αγνές. 2ος : ο παραδειγµατισµός: όταν οι προδότες είδαν πως σκοτώνονταν οι Βυζαντινοί,
κατάλαβαν πως η παραµικρή εξέγερση µπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Βλ. Mohamed Ali Abu
Hamdah, ένθ’ αν., σ. 95. Για τους προδότες, έγραψε ο ποιητής µας αυτόν τον αθάνατο στίχο,
καθώς µιλά για τον Αλ- Μοετάσιµ και την µαύρη µοίρα που τους περίµενε:

«»ﺍﻟﺤﻖ ﺃﺑﻠﺞ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻋــﻮﺍﺭ * ﻓﺤﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻦ ﺣــﺬﺍﺭ

«Η αλήθεια λάµπει και γυµνό είναι το ξίφος!,
από το λιοντάρι του δρυµού, φυλαχτείτε λοιπόν, φυλαχτείτε».
Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ. ΙΙ, σ. 198.
108. Ο στίχος είναι αρκετά προβληµατικός, διότι αποκλείεται να µιλά για τον Θεόφιλο
λέγοντας ότι ξεσηκώθηκαν τα λευκά ξίφη µε έκδηλη ικανοποίηση από τον θάνατο των
Βυζαντινών. Επίσης, αποκλείεται να µιλά για τον Αλ-Μοετάσιµ λέγοντας ότι ο θυµός του
έσβησε, διότι ποιητικά η εικόνα δεν είναι αποδεκτή, επειδή υποκρύπτει ένα δυσοίωνο σηµάδι
(τον θάνατο) για το χαλιφάτο. Ο ποιητής τότε πρέπει να συνεχίζει να µιλά για εκείνα τα άτοµα
που προσπάθησαν να ανατρέψουν το χαλιφάτο και υποκρίνονταν πως είναι πιστοί στον Θεό και
στο χαλιφάτο. Έτσι ο στίχος θα µπορούσε να έχει την εξής έννοια: «στράφηκαν τα λευκά ξίφη,
αφού ικανοποιήθηκαν από το διασυρµό των Βυζαντινών και έσβησε ο θυµός του, αφού απόλαυσε
τα δώρα και λάφυρα». Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σσ. 77-78. Ο ίδιος ο Αµπού
Ταµµάµ ως παρατηρητικός ποιητής, που καταγράφει τα σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίζονταν τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του χαλιφάτου, έγραψε ένα ποίηµα για τον
Χάιντερ Ιµπν Κάος, τον Αλ-Αφσίν, για την στάση των Τούρκων και την ένοπλη επίθεση που
τους στοίχισε αργότερα τη ζωή.
Επέλεξα εδώ αυτούς τους στίχους:

»ﻣﻮﺗﻮﺭﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻟــﻪ ﺑﺜﺄﺭﻫــﺎ * ﻭ ﻛﻔﻰ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﺜــﺎﺭ ﻣﺪﺭﻙ ﺛﺎﺭ
ﺻﺎﺩﻯ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺰﺑـﺮﺝ * ﻓﻰ ﻃﻴﻪ ﺣﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﺍﻟﻀـــﺎﺭﻯ

ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﷲ ﺷﻖ ﺿﻤﻴــﺮﻩ * ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻜﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﺍﻹﺻـــﺮﺍﺭ
(* ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﺎﻡ ﻓﺠــــﺎﺭi)ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﻓﺤﺶ ﻏﺪﺭﺓ ﺣﻴﺪﺭ
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Hesham M. Hassan

«ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺿﻠﻮﻋـﻪ * ﺣﺘﻰ ﺇﺻﻄﻠﻰ ﺳﺮ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﺍﻟــﻮﺍﺭﻯ

«Απάτησε τον αµερουµνή, σαν νέφος ποικιλόχρωµο
µα λείψυδρο, που µέσα του έρρεε το δηλητήριο ενός
ακαταµάχητου φιδιού
µέχρι που ο Αλλάχ έσκισε τα σώψυχά του
που 'κρυβαν την απιστία και την εµµονή
αν δεν υπήρχε η προδοσία του Χάινταρ(i)
δεν θα υπήρχε στο Ισλάµ έτος των ανοσίων
παρέµεινε το µυστικό της απιστίας κρυµµένο
στην καρδιά του
µέχρι που καταφλέχθηκε ετούτο το µυστικό». Βλ. Diwan Abi
Tammam, ένθ’αν., τόµ. ΙΙ, σσ. 198-203.
i- Ο Αλ-Αφσίν πέτυχε να καταστείλει την επανάσταση που εκδηλώθηκε στην Αίγυπτο
επί του χαλίφη Αλ-Μα’µούν και από τότε άρχισε να ανέρχεται στην ιεραρχία του χαλιφάτου. Βλ.
Vasiliev A.A., ένθ’ αν., τόµ. Ι., σ. 137. Στην ιστορία του Αµπού Αλ-Φιντά, ο ίδιος διορθώνει τον
τρόπο γραφής και προφοράς του ονόµατος Haidar –  ﺣﻴﺪﺭκαι λέει:

»اﻹﻓﺸﻴﻦ ﺥﻴﺬر ﺑﺎﻟﺨﺎء و اﻟﺬال اﻟﻤﻌﺠﻤﺘﻴﻦ و هﻮ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻴﺪر اﻟﺬى هﻮ ﺑﺎﻟﺤﺎء و اﻟﺪال اﻟﻤﻬﻤﻠﺘﻴﻦ و
«ﻟﺬﻟﻚ ﺽﺒﻄﻨﺎة
«Αλ-Αφσίν Χάιδάρ γράφεται µε το Χ και το ∆, ο κόσµος τον µπερδεύει µε hάϊντάρ που γράφεται µε
το h και το d για αυτό υπάρχει ανάγκη να το διορθώσουµε». Βλ. De Cerimoniis, έκδ. I. Reiske,
Bonnae 1829-1830, τόµ. ΙΙ, σ. 595, όπου το αραβικό κείµενο της Ιστορίας του Αµπού Αλ-Φιντά
και η µετάφρασή του στα λατινικά.
109. Ο ποιητής µάς πληροφορεί ότι ο πόλεµος διεξαγόταν σε ένα στενό χώρο. Η πληροφορία
αυτή διασταυρώνεται στον Αλ-Τάµπαρι:

 وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺽﻊ آﺎن، و ﻓ ﻰ ﺹ ﺒﺎح ﻳ ﻮم ﺟﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﺎر ﺑ ﺪأ اﻟﻘ ﺘﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻠﻤﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻓ ﺘﺤﺖ ﻓ ﻰ اﻟﺴﻮر...»
«... ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﺥﺘﺮاق اﻟﺜﻠﻤﺔ، ﺽﻴﻘﺎ
«...σε µία νέα πρωία της πολιορκίας, ο πόλεµος διεξήχθη στη ρωγµή που έγινε στο τείχος, όµως ο
τόπος [η ρωγµή] ήταν στενός [ή] και δεν τους επέτρεπε να διαπεράσουν το τείχος...». Βλ. ΑλΤαµπάρι, ένθ’αν., τόµ. 9, σ. 65.
110. Εννοεί τους Βυζαντινούς, των οποίων τα πόδια λύγισαν από το βάρος των όπλων, και
εξαναγκάστηκαν να τα ξεφορτωθούν και να δραπετεύσουν έρποντας, ώστε να µη τους
αντιληφθούν οι Άραβες πολεµιστές. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 79.
111. Οι γυναίκες των Βυζαντινών φηµίζονταν στο χαλιφάτο γιά την εξαιρετική οµορφιά
τους και ήταν πάντα αγαπητές στους χαλίφες:

:»ﺣﺪث ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺹﺪﻓﺔ ﻗﺎل
،» دﺥﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻓﻰ ﻳﻮم اﻟﺸﻌﺎﻧﻴﻦ وﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﺸﺮون وﺹﻴﻔﻪ روﻣﻴﺔ ﻣﺰﻧﺮات ﻗﺪ ﺗﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟﺮوﻣﻰ
 وﻳﻠﻚ ﻳﺎ أﺣﻤﺪ ﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﻓﻰ: ﻓﻘﺎل ﻟﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮن. وﻓﻰ أﻳﺪهﻦ اﻟﺨﻮص واﻟﺰﻳﺘﻮن،وﻋﻠﻘﻦ ﻓﻰ أﻋﻨﺎﻗﻬﻦ ﺹﻠﺒﺎن اﻟﺬهﺐ
:هﺆﻻء أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻓﻐﻨﻨﻰ ﺑﻬﻤﺎ ﺛﻢ أﻧﺸﺪﻧﻰ
ﻇﺒﺎﺀ ﻛﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴـﺮ* ﻣﻼﺡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﻴﺮ
ﺟﻼﻫﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﻧﻴﻦ * ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎﻧﻴـﺮ
ﻓﺤﻔﻈ ﺘﻬﺎ و ﻏﻨﻴﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺸﺮب واﻟﺠﻮارى ﻳﺮﻗﺼﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺺ ﻣﻦ » اﻟﺪﺳﺘﺒﻨﺪ إﻟﻰ اﻻﻳﻼ « ﺣﺘﻰ
« وأﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮارى ﺛﻼﺛﺔ اﻵف دﻳﻨﺎر،ﺳﻜﺮ ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻰ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر

«Ανέφερε ο Μωχάµεντ Ιµπν Μαζίντ ακούγοντας από τον Άχµεντ Ιµπν Σούντφα ότι:
… πήγα στον Αλ-Μα’µούν την ηµέρα των Βαΐων και γύρω του υπήρχαν είκοσι Ρωµιές
υπηρέτριες, που φορούσαν ρωµαϊκό χιτώνα και στον λαιµό τους επίχρυσους σταυρούς και στα
χέρια τους κρατούσαν κλαδιά ελιάς. Ο Αλ-Μα’µούν µου είπε: έγραψα για εκείνες κάποιους
στίχους και θέλω να τους µελοποιήσεις και να τους ακούσω:
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«Αντιλόπες σαν τα δηνάρια
πεντάµορφες στους εξώστες
τις φανέρωσε των Βαΐων η ηµέρα
σε µας στολισµένες µε επίχρυσα ζωνάρια.
Βλ. Abd Al Halim Abbas, Αµπού Ναουάς, έκδ. Νταρ Αλ-Μά‘αρεφ, Κάιρο 1986, σ. 12.
Κατά παρόµοιο τρόπο ο Ρουφίνος προσπαθούσε να περιγράψει την οµορφιά της εταίρας Μελίτας
παροµοιάζοντας τα µέλη του σώµατός της µε τα αντίστοιχα των θεών:

«Ὄµµατ’ ἔχεις Ἥρης, Μελίτη, τὰς χεῖρας Ἀθήνης,
τοὺς µαζοὺς Παφιής, τὰ σφῦρα τῆς Θέτιδος.
Εὐδαίµων ὁ βλέπων σε⋅ τρισόλβιος ὅστις ἀκούει⋅
ἡµίθεος δ’ ὁ φιλῶν⋅ ἀθάνατος δ’ ὁ γαµῶν». Βλ. ∆ηµητρουλόπουλος Χρ.,
∆ιήγησις Αλεξάνδρου µετά Σεµίραµης Βασίλισσας Συρίας: ένα ανέκδοτο πρωτονεοελληνικό ποίηµα
για τον Μέγα Αλέξανδρο. Κριτική έκδοση µε εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Αθήνα 1999, σ.
131, σηµ.188. Το ίδιο έκανε ο φιλήδονος πασίγνωστος ποιητής Αµπού Ναουάς, ο οποίος έγραψε
ένα ποίηµα αφιερωµένο σε µια Ρωµιά παλλακίδα περιγράφοντας την οµορφιά της, που ξεπερνά
την οµορφιά όλων των γυναικών όλων των εθνών:

»ﺃﺑﺼﺮﺕ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺭﻭﻣﻴﺔ * ﺗﻘﺼـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻛـﻞ ﺃﻣﻨﻴـﻪ

ﻗﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭ ﺷﺎﻣﻴﺔ ﺍﻝ * ﺧﻠـﻮﺓ ﻓـﻰ ﻧﻜﻬﺔ ﺯﻧﺠﻴـﻪ
ﺻﻔﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺍﻝ * ﺳﺎﻋﺪ ﻓـﻰ ﻗـﺪ ﻃﺨﺎﺭﻳـﻪ

ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻧﻮﺑﻴـﺔ ﺍﻝ * ﻓﺨﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﺯﻫـﻮ ﻋﺒﺎﺩﻳـﻪ

«Είδα στην Βαγδάτη µία Ρωµιά
οµορφιά µίας απ' την Καισαρεία

«ﺣﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻴـﺔ ﺍﻝ * ﺃﺭﺩﺍﻑ ﻓـﻰ ﻟﻴـﺔ ﻋﺎﺟﻴـﻪ
που την ορέγεται κάθε πεθυµιά

αύρα Μεσοποταµιανής, γεύση Νέγρας
τα πόδια καλλίγραµµα, µπράτσα Τουρκάλας
ανάστηµα Τοχάρισσας
φρύδια Ινδής, µηροί Νουβιανής
περηφάνια Αµπαντέγιας(i)
Κάλλος µίας από την Χίρα
γοφοί Καϊανίας σαν εβένινα καπούλια».
Βλ. Abd Al Halim Abbas, ένθ’ αν., σ. 13.
i. ∆ιάφορες εκχριστιανισµένες φυλές αραβικής καταγωγής που κατοικούσαν στη Χίρα. Ο πιο
διάσηµος ηγέτης από τις φυλές αυτές είναι ο ‘Αντέι Ιµπν Ζιάντ Αλ-Ιµπάντι. Βλ. Αλ-Μου‘ γκαµ
Αλ- Ωασήτ (Το Λεξικό Αλ-Ωασήτ), εκδ. Ιµπραήµ Μουστάφα, Άχµεντ Χάσαν Αλ-Ζαϊάτ και άλλοι,
Αλ-Μακτάµπα Αλ-Ισλαµέια. Κάιρο 1972, σ. 579.
Αναφοράς άξιον είναι ότι υπήρχαν γυναίκες Ελληνίδες, οι οποίες ήταν µητέρες διαφόρων
χαλίφηδων της δυναστείας των Αββασιδών. Βλ. Aly Nour- Σουλογιάννη Ε. Θ., «Το Ισλάµ και οι
Έλληνες υπήκοοί του. Η Ελληνίδα στα χαλιφάτα» Παρνασσός ΙΕ΄ (1973), σσ. 412-425.
112. Το Κοράνι απαγορεύει τη µοιχεία:

﴿ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺇﻟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭ ﻻ ﻳﺰﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ
{ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ

} ﴾ (68) ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻖ ﺃﺛﺎﻣﺎ

Κεφάλαιον ΚΕ΄ Ελ-Φουρκάν: «οἱ µὴ ἐπικαλούµενοι µετὰ τοῦ Θεοῦ ἑτέρας θεότητας καὶ

οὐδεµίαν ζῶσαν ψυχὴν κτείνοντες, ὡς ἀπηγόρευσε ὁ Θεός, ἢ ἐξ αἰτίας δικαίας, καὶ οἱ
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µὴ µοιχεύοντες. Ὁ µὴ πράττων τὸ τοιοῦτον θὰ λάβῃ τὸ ἀντίποινον τῆς ἀσεβείας
αὐτοῦ». Βλ. Ένδοξο Κοράνιον, ένθ’ αν., σ. 348. Επιτρέπει όµως την πολυγαµία:

﴿ ﻭ ﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﻨﻰ ﻭ ﺛﻼﺙ ﻭ ﺭﺑﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ
{(﴾ }ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ3)ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮﺍ
Κεφάλαιον ∆΄ Οι Γυναίκες: «(3) ἐὰν φοβῆσθε µήπως ἀδικήσητε τὰ ὀρφανά, µη
λαµβάνετε συζύγους, ἢ δύο, τρεῖς ἢ καὶ τέσσαρας ἐκ τῶν γυναικῶν τῆς ἀρεσκείας
ὑµῶν. Ἐὰν εἰσέτι φοβῆσθε µὴ ἀδικήσητε αὐτά, µὴ νυµφευθῆτε ἢ µίαν µόνην, ἢ ὅ,τι
προµηθευθῇ ἡ δεξιὰ ὑµῶν (i)». Βλ. αυτόθι, σ. 79.
i.Εννοεί την αιχµάλωτη ή τη σκλάβα. Επίσης και τον γάµο µε τις δούλες γυναίκες:
{( ﴾ }ﺍﻟﻨﻮﺭ32) ﴿ ﻭ ﺃﻧﻜﺤﻮﺍ ﺍﻷﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻛﻢ ﻭ ﺇﻣﺎﺋﻜﻢ
Το Κεφάλαιον Κ∆΄ Το Φώς: «νυµφεύετε τοὺς ἀγάµους καὶ ἐναρέτους δούλους σας (32)».
Βλ. αυτόθι, ένθ’ αν., σ. 338. Βάσει αυτού εξηγείται η έµµονη ιδέα των Αράβων πολεµιστών να
φθάσουν στις Ρωµιές παρθένες.
113. Η παρθένα εδώ έχει δύο έννοιες: η πρώτη µπορεί να είναι η ίδια η πόλη, το Αµόριον, η
δεύτερη µπορεί να είναι οι αιχµάλωτες παρθένες γυναίκες που έγιναν σκεύη ηδονής των
κατακτητών. Βλ. Badawi M.M., ένθ’αν., σ. 52.
114. Τα ινδικά ξίφη είναι στενόµακρα σε αντίθεση µε τις πάλες, οι οποίες είναι πλατιές και
κυρτές. Βλ. Diwan Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ. Ι, σ. 77.
115. Οι Άραβες στις εισβολές τους κατά του Βυζαντίου έταζαν στους πολεµιστές τους ότι
ένα µερίδιο από τα λάφυρα θα είναι παρθένες γυναίκες. Οι ίδιες οι βυζαντινές πηγές ρίχνουν φως
σ’ αυτό το θέµα. Θεοφ. Συνεχ., σσ. 298-299: «...ἀπορῶν οὖν καὶ δυσθυµῶν ὁ βάρβαρος,

καὶ εἰδὼς ἐφέσει χρηµάτων ἑκόντας τοὺς πολλοὺς ἀποθνῄσκοντας, ἀσπίδα µεγάλην
πρὸ τοῦ χάρακος θεὶς καὶ χρυσίου ταύτην πεπληρωκὼς "τοῦτο γέρας" ἔφη "καὶ
ἀριστεῖον ἐγὼ δίδωµι, µετὰ καὶ παρθένων ἐπιλέκτων τὸν ἀριθµὸν ἑκατόν, τῷ
πρώτως ἐπιβάντι τοῦ ἄστεος καὶ τοῖς ὁµοφύλοις βραβεύσαντι τὸ νικᾶν».
116. Οι στ. (65-66) παρουσιάζουν µία εικόνα, όπου οι αιχµάλωτες άσπρες και αφράτες
γυναίκες να βιάζονται από τα κραδαινόµενα και ξεθηκαρωµένα ξίφη των εκπορθητών. Ο
σεξουαλικός υπαινιγµός προβάλλει έντονα στους στίχους αυτούς ιδιαίτερα στην λέξη – ﻣـﺼﻠﺘﻪ

muslata - ξεθηκαρωµένα και τη λέξη  – ﻗﻀﺐqudub. Βλ. υποσηµ. 75.
117. Οι τίτλοι µε τους οποίους απευθύνονταν οι ποιητές στους χαλίφηδες ήταν πάντα
θρησκευτικής φύσεως, π.χ: Χαλίφατ Αλλάχ = ο χαλίφης του Αλλάχ, Αµίν Αλλάχ = επίτροπος του
Αλλάχ, Καώκαµπ Αλ-Χακ = ο αστήρ της αληθείας, Ιµάµ Αλ-Χουντά = ο ιµάµης της καθοδήγησης
κ.λπ. Η πνευµατική καθοδήγηση των υπηκόων του χαλίφη συναπτόταν µε την κηδεµονία του και
οποιαδήποτε αντίρρηση αντιµετωπιζόταν µε κατάρες εν είδει ποινών, όπως λέει ο Αµπού
Ταµµάµ για τον χαλίφη Αλ-Μοετάσιµ:

«»ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻓﻘﺪ ﺇﻗﺘﺪﺣﺖ ﺑﺰﻧﺪﻩ * ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ

«Φώτισες την οικουµένη µε την δάδα της καθοδήγησης
αλίµονο σ' αυτόν που δεν καθοδηγείται». Βλ. Sperl. S.,
ένθ’ αν., σ. 53. Abel A., «Le Kalife, Présence Sacrée» Sudia Ιslamica VII 1957, σσ. 29-45.
118. Με την λέξη γέφυρα εννοεί τον αραβικό στρατό που ήταν σαν στηµένη γέφυρα από τη
Σαµάρα µέχρι το Αµόριο. Βλ. Mohamed Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 83.
119. O ποιητής απευθύνεται στον χαλίφη λέγοντάς του ότι η εκπλήρωση των επιθυµιών του
έθνους επιτυγχάνεται µόνο µέσω της στέρησης και της εγκράτειας, ώστε να γίνει ο ίδιος αρεστός
στον Θεό. Ο εν λόγω στίχος, ο στ. 37 και ο στ. 41 συγκροτούν µια ενιαία εικόνα για τη σχέση
µεταξύ του χαλίφη και του Αλλάχ. Βλ. Badawi M.M., ένθ’ αν., σσ. 53-54.

Το ποίηµα του Αµπού Ταµµάµ για την άλωση του Αµορίου
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120. Το 624 ο προφήτης Μωάµεθ µε 300 περίπου µουσουλµάνους νίκησε µεγάλο πλήθος
πολεµιστών της Μέκκας σε µία επιδροµή γνωστή ως Ghazwat Badr. Η νίκη θεωρείται θαύµα της
νέας θρησκείας κατά των αρνητών του Μωάµεθ. Βλ. ΕΙ2, τοµ. Ι, σσ. 867-8.
121. Οι Ρωµιοί ονοµάζονταν Μπάνι Αλ-Άσφαρ απο τους Άραβες -κατά κυριολεξία σηµαίνει
υιοί των κιτρινισµένων. Ονοµάζονταν έτσι, σύµφωνα µε τις αραβικές πηγές, διότι υπήρχε ένας
Αιθίοπας βασιλιάς, ο οποίος είχε εισβάλει στην χώρα τους και πλάγιασαν οι µαχητές του µε τις
γυναίκες των Ρωµιών, µε αποτέλεσµα να γεννήσουν µία γενεά που είχε ασπρόµαυρο χρώµα,
γεγονός που αύξησε την οµορφιά τους. Οι Άραβες κορόιδευαν τους Βυζαντινούς αποκαλώντάς
τους Μπάνι Αλ-Άσφαρ, όταν σύναψαν συµµαχία µε την αραβική φυλή Gefna, νοµίζοντας ότι µε
αυτό τον τρόπο θα προστατευτεί η αυτοκρατορία από τις εισβολές των Αράβων. Το γεγονός αυτό
καταγράφηκε σε ένα στίχο πολύ γλαφυρό:

«»ﺑﻨﻮ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺇﺧﺘﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺳـﺮﺓ * ﺑﺠﻔﻨﺔ ﻓﺈﺑﺘﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍﹰ ﺑﺈﻋﻮﺟـﺎ

«Οι Μπάνου Αλ-Άσφαρ ξεδιάλεξαν ένα σόι από όλους τους Άραβες,
την Γκέφνα(i), κι έτσι σαν να αντάλλαξαν χρύσιππο µε γάιδαρο». Βλ. Diwan
Abi Tammam, ένθ’ αν., τόµ. Ι, σ. 79. Για την ονοµασία του Banu al-Asfar και την προέλευσή
τους από την σκοπιά των αραβικών πηγών βλ. Nadia Maria El-Cheikh, «Byzantium through the
Islamic Prism from the Twelfth to the Thirteen Century» GrArab VI (1998), σ. 56; Shboul A.,
«Byzantium and the Arabs: the Image of Byzantines as mirrored in Arabic Literature» στο
Proceedings of the First Australian Byzantine Studies Conference. Canberra 1978, σ. 44.
i- Οι Γασσανίδες λέγονταν και υιοί της Γκέφνας λόγω του παππού τους και ήταν σύµµαχοι του
Βυζαντίου µέχρι που ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527-565µ.Χ.) απένειµε στον Αρέθα τον
τίτλο του βασιλέα. Βλ. Nöldeke T., Οι Πρίγκιπες των Γασσανιδών από την Γκέφνα. Μετάφραση:
Κωνσταντίνος Ζερέκ και Μπάντλυ Τζάουζι, Βηρυτός 1933, σσ. 3-9.
122. Η δεινή άλωση της Ανδαλουσίας δηµιούργησε εικόνες δέους και τρόµου στα µυαλά και
στις καρδιές των µουσουλµάνων. Αν υπήρχε τότε ένας βυζαντινός ποιητής που θα έγραφε ένα
ποίηµα για την άλωση του Αµορίου, όπως έκανε ο µεγάλος ανδαλουσιανός βάρδος Άπµι ΑλΜπακά Αλ-Ράντι (1204-1286) στο ποίηµά του,στο οποίο εκφράζει τον πόνο και τον καηµό του
για τη µοίρα της Ανδαλουσίας, θα ανέφερε το εξής:

»ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻠﻮﻛﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬــﻢ * ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻢ ﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﺒﺪﺍﻥ
ﻓﻠﻮ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺣﻴﺎﺭﻯ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻬــــﻢ * ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻝ ﺃﻟــــﻮﺍﻥ

ﻭ ﻟﻮ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻜﺎﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬــــﻢ * ﻟﻬﺎﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺇﺳﺘﻬﻮﺗﻚ ﺃﺣـﺰﺍﻥ
ﻳﺎﺭﺏ ﺃﻡ ﻭ ﻃﻔﻞ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـــــﺎ * ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﻕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻭ ﺃﺑــــﺪﺍﻥ

ﻭ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻌﺖ * ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻰ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﻭ ﻣﺮﺟـــــﺎﻥ

ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﻟﻠﻤﻜﺮﻭﻩ ﻣﻜﺮﻫـــﺔ * ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﻴـــﺮﺍﻥ

«ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺬﻭﺏ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻤـﺪ * ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﺳﻼﻡ ﻭ ﺇﻳﻤـﺎﻥ
«Χθες βασιλιάδες στα σπίτια τους
σήµερα δούλοι στης απιστίας τις χώρες
κι αν έβλεπες το κλάµα τους την ώρα
που πουλιόνταν
τρόµος θα σ' έπιανε και από θλίψη θα κατακλυζόσουν
η µάνα χώρισε απ' το µωρό της
όπως χωρίζει η ψυχή απ' το σώµα
κι ένα µικρό κορίτσι σαν την οµορφιά
του ήλιου που ανατέλλει
σαν ρουµπίνι, σαν κοράλλι
σέρνεται από τον άπιστο µε ζόρι στα µέρη

72

Hesham M. Hassan

που δεν θέλει

µε µάτια µέσ’ στο κλάµα καί την καρδιά συντρίµµια
για τέτοια λειώνει η καρδιά απ’ τον καηµό της
αν µέσα της υπάρχει Ισλάµ και πίστη».
Βλ. Rubiera Mata M.J., Literatura Hispanoárabe, ed. Madrid 1992. Μετάφραση στα αραβικά:
Ασράφ ‘Αλυ Ντ‘αντούρ, έκδ. Αλ-Μάγκλες Αλ-Άλα Λελ Θακάφα, υπ’ αριθµόν 106, Κάιρο 1998,
σ. 147.
123. Αφού τελείωσε ο ποιητής την απαγγελία του ποιήµατός του, ο χαλίφης Αλ-Μοετάσιµ
διέταξε να του δοθούν εβδοµήντα µια χιλιάδες δηνάρια εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή
του πρός τον βάρδο της αραβικής ποίησης εκείνης της εποχής, Αµπού Ταµµάµ. Βλ. Mohamed
Ali Abu Hamdah, ένθ’ αν., σ. 13.

S u m m a r y : H e s h a m M . H a s s a n , T h e p o e m o f Abū Tammām a b o u t t h e
fall of Amorium in 838 A.D.
The article in question deals with a subject , that constituted part of my M.A.
thesis “The Amorium in Byzantine and Arabic Poetry” and was submitted to the
Faculty of Philosophy , Department of Byzantine Philology of the University of
Athens. The aim of the thesis was to carry out a comparative study based on historical
sources with the ulterior aim to pin-point any existing discernable connection between
a folk poem, eminent all over the Greek world, called “The Castle of the Beautiful”
and the poem of Abū Tammām, that treats the issue of the conquest of Amorium.
The article brings to light the importance of Arabic poetry in general as a source of
information in the eight and ninth centuries. These two centuries have incontrovertibly
been characterized by the lack of information provided in the field of relationships
between Arabs and Byzantines. The poem of Abū Tammām, which praises the
conquest of Amorium, is prominent both among experts, but also among non-experts,
since it is considered to be one of the immortal work of arts of Arabic poetry.
This is the first time in Greek, Arabic, and even foreign literature, the translation
and the annotation of the poem is carried out and presented, at least in this particular
way. We feel that it is our obligation to acknowledge that the detailed tracing of the
historical events, hidden in verse and variable poetic motives, as well as their
comparison with the Byzantine sources, will be great assistance towards presenting a
clear and overall picture.

